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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Rumah sakit merupakan suatu instansi yang di dalamnya terdapat banyak 

karya, modal, ilmu serta teknologi, di mana untuk mencapai suatu efisiensi dan 

efektivitas yang tinggi maka di perlukan profesionalisme yang cukup handal 

layaknya sebuah lembaga-lembaga bisnis modern lainnya. Namun, menurut 

undang-undang No.23 tahun 1992 tentang kesehatan (khususnya BAB HI, 

pasal 8, dan BAB VI, pasal 57) yang mewajibkan setiap peran serta masyarakat 

dalam berbagai penyelenggaraan upaya kesehatan untuk selalu memperhatikan 

fungsi sosialnya. Rumah sakit mempunyai fungsi memberikan pelayanan 

medis dan pelayanan penunjang medis, juga sebagai tempat penelitian dan 

pengembangan ilmu teknologi di bidang kesehatan dan bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan.(Armen & 

Azwar, 2013). Di masa ssekarang ini telah banyak rumah sakit yang bekerja 

sama dengan BPJS untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien 

peserta JKN. 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menurut Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN) sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di selenggarakan 

berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya 

kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota 

keluarganya.(www.jkn.kemkes.go.id, 2004) 
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Pemerintah Indonesia memberlakukan Sistem Indonesian Base Groups (INA-

CBG) pada tanggal 26 Oktober 2016.INACBG yang merupakan sistem aplikasi untuk 

pengajuan klaim Rumah sakit, Puskesmas, dan semua penyedia pelayanan kesehatan 

lainnya yang melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Peraturan 

Menteri Kesehatan 2016:76). Sistem ini berkaitan dengan tarif yang telah di tentukan 

oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Mentri Kesehatan nomer 69 tahun 2013 

tentang standar tarif pelayanan kesehatan. Dengan demikian tarif INACBG 

merupakan jumlah pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan 

Sosial (BPJS) kepada rumah sakit, puskesmas, klinik dan tempat penunjang 

kesehatan lainnya yang telah bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) kesehatan untuk paket pelayanan kesehatan yang berdasarkan perincian 

diagnosis dan prosedur tindakan yang telah di lakukan rumah sakit terhadap pasien 

peserta JKN. Dengan begitu rumah sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan 

rata-rata biaya yang dihabiskan oleh suatu kelompok diagnosis dan prosedur 

tindakan. Rumah sakit Betha Medika telah menggunakan aplikasi INACBG’S 

sebagai dasar perhitungan biaya atau beban klaim pasien BPJS. 

Menurut Hernowo, dkk (2018) Badan Pengelola Jaminan Kesehatan atau 

lebih sering di kenal dengan BPJS kesehatan, yang di gulirkan oleh pemerintah sejak 

tanggal 1 Januari 2014, merupakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 

sesuai dengan visi BPJS di harapkan seluruh masyarakat Indonesia harus menjadi 

peserta BPJS Kesehatan. Salah satu lembaga yang ikut berperan serta dalam melayani 

masyarakat di bidang medis dan telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yaitu RS 

Betha Medika yang terletak di Cisaat Kabupaten Sukabumi. 

Rumah sakit Betha Medika merupakan salah satu rumah sakit swasta tipe C di 

Kabupaten Sukabumi yang merawat dan melayani pasien umum dan JKN. Sebagai 

rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan  juga sebagai rumah sakit 

tingkat lanjut yang menjadi sumber rujukan puskesmas sekitar kabupaten Sukabumi, 
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Rumah sakit Betha Medika telah menggunakan sistem INACBG sebagai metode dan 

pedoman atas perhitungan biaya klaim pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat.  

Berpedoman pada Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 

mengenai petunjuk teknis sistem INACBG, metode pembayaran di Rumah Sakit yang 

di tetapkan oleh BPJS adalah netode prospektif casemix INACBG. Sistem casemix 

adalah pengelompokan diagnosis dan prosedur penyakit dengan ciri klinis serta biaya 

yang sama/mirip.Dan dimasukan kedalam grup.Dengan adanya metode pembayaran 

tersebut, maka biaya atau tarif telah di tentukan sebelum pelayanan kesehatan 

diberikan kepada pasien.Sedangkan Rumah sakit Betha Medika menetapkan biaya 

atau tarif yang di bebankan kepada pasien setelah pelayanan kesehatan di berikan 

kepada pasien. 

Terdapat fenomena yakni menurut Luthfi Mardiansyah sebagai ketua Center 

for Healthcare Policy and Reform Studies (CHAPTERS) dalam RILIS.ID, Jakarta 

(2018) menejelaskan bahwa perlu adanya revisi terhadap tarif Indonesia Case Base 

Groups (INACBG) karena menurut sejumlah kalangan masalah ini bisa 

menyebabkan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan yang rendah. Setelah lima 

tahun berjalan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mempunyai sekitar 193 

juta jiwa yang menjadi peserta JKN-KIS di hampir semua wilayah negara ini. selama 

dijalankannya program JKN terdapat masalah mengenai besarnya biaya pengeluaran 

manfaat asuransi, yakni tarif yang di yakini kurang memadai dan menyebabkan mutu 

pelayanan rendah. Permasalahan lainnya yaitu besaran tarif INACBG yang di rasakan 

tidak cukup oleh banyak rumah sakit yang berkaitan dengan minimnya kualitas 

pelayanan dan fasilitas oleh lembaga kesehatan termasuk rumah sakit kepada pasien 

peserta program JKN. 

Berdasarkan pengamatan perbedaan sistem ini menimbulkan masalah 

keuangan , tak jarang rumah sakit mengeluhkan besaran tarif yang ditentukan dalam 

Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tersebut di anggap tidak 
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sebanding dengan jasa medis dan non medis, harga obat, dan bahan habis pakai 

Masyarakat sering kali mengeluh dan menyalahkan pelayanan yang kurang memadai 

di karenakan terbatasnya fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi pasien yang 

menggunakan JKN. Seperti beberapa obat-obatan yang tidak bisa di terima atau di 

cover oleh JKN, dan sering terjadi komplain pada saat pasien melakukan 

pengambilan obat di apotek yang tidak jarang obat yang di inginkan tidak tersedia 

(kosong) atau di rasa kurang oleh pasien. Akibatnya para pasien memandang bahwa 

pihak rumah sakit kurang memberikan pelayanan yang maksimal dan cenderung 

membeda-bedakan antara pasien yang menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) dengan pasien umum, hal ini juga berdampak bagi nama baik rumah sakit.   

 Fenomena yang sering terjadi salah satunya yaitu tak jarang masyarakat yang 

merupakan pasien peserta JKN merasa bahwa pelayanan rumah sakit di rasa kurang 

sigap, dan kurang memuaskan. Rumah sakit telah menentukan suatu tarif tertentu 

dalam memberikan pelayanan, sering kali besaran tarif akansesuia dengan pelayanan 

yang di berikan. Hal ini yang mengakibatkan kurangnya kualitas pelayanan bagi 

pasien peserta JKN. 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No  Nama Peneliti Judul Penelitian Persamaan  Perbedaan  

1 Yohana Susanti “Analisisis 

perbedaan tarif 

Rumah Sakit dan 

tarif INA-CBG 

pelayanan rawat 

inap di RSU Panti 

Baktiningsih” 

Terdapat persamaan 

yaitu sama-sama 

membahas tentang 

tarif rumah sakit dan 

tarif INACBG dan 

mencari selisih dari 

tarif tersebut. 

Terdapat perbedaan 

yaitu, peneliti Yohan 

Susanti tidak 

menambahkan 

“kualitas pelayanan” 

sebagai variable Y  
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2 Ai Wijayanti “Analisis perbedaan 

tarif rill dengan tarif 

paket INACBG pada 

pembayaran klaim 

Jamkesmas pasien 

rawat inap Di RSUD 

Kabupaten 

Sukoharjo” 

 

Terdapat persamaan 

yaitu sama-sama 

mencari perbedaaan 

atau selisih antara tarif 

rumah sakit dan tarif 

INACBG.  

Terdapat perbedaan 

yaitu peneliti Ai 

Wijayanti tidak 

menambahkan 

variable Y pada 

penelitiannya. 

3 Yusuf Kartika “Analisis biaya rata-

rata rumah sakit 

terhadap pasien 

rawat inap kelas 1 

dan kaitannya 

dengan Standar 

Pelayanan Minimal 

(SPM) pada rumah 

sakit Lansirang 

Kabupaten Pinrang” 

Terdapat persamaan 

yaitu  sama-sama 

mencari biaya atau 

tarif rumah sakit 

terhadap pasien rawat 

inap.dan berkaitan 

dengan sistem 

pelayanan minimal. 

Terdapat perbedaan 

yaitu peneliti Yusuf 

Kartika tidak 

mencari selisih tarif. 

Dan sasaran analisis 

biayanya adalah 

pasien rawat inap 

kelas 1 (satu). 

4 Hotma Dumaris “Analisis perbedaan 

tarif rumah sakit dan 

tarif INA-CBG’s 

pelayanan rawat 

jalan Di RSUD 

Budhi Asih Jakarta” 

Terdapat persamaan 

yaitu sama-sama 

mencari perbedaan 

tarif rumah sakit dan 

tarif INACBG 

Terdapat perbedaan 

yaitu pada jenis 

pelayanan rumah 

sakit. Peneliti Hotma 

Dumaris mencari 

perbedaan tarif pada 

pelayanan Rawat 

jalan dalam 

penelitiannya.   
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Menurut latar belakang dan jurnal terdahulu yang telah di sampaikan di atas, 

peneliti akan mencoba melakukan usulan penelitian dalam bentuk proposal dengan 

judul: “Analisis Selisih tarif Rumah Sakit dengan tarif INACBG’S pasien JKN 

rawat inap kelas 3 dan kaitannya dengan kualitas pelayanan (studi kasus di 

Rumah sakit Betha Medika)” 

 1.2 Identifikasi masalah  

  Pola daftar harga RS Betha Medika dalam menentukan tarif yang di bebankan 

kepada pasien dilakukan setelah pelayanan kesehatan di berikan kepada pasien. 

Sedangkan, tarif paket INACBG di tentukan sebelum pelayanan kesehatan di berikan 

kepada pasien dengan diagnosis dan prosedur yang sama. Hal ini yangmenyebabkan 

terjadinya selisih tarif antara tarif rumah sakit dan tarif INACBG. Berdasarkan uraian 

selisih tarif tersebut maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya tarif Indonesia Case Base Groups  (INACBG) bagi pihak 

rumah sakit.  

2. Minimnya pelayanan pada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN). 

3. Kurangnya fasilitas untuk pasien peserta Jaminan Kesehatan 

Nasional(JKN). 

4. Kurangnya pendapatan bagi pihak rumah sakit. 

5. Tarif rawat inap rumah sakit di anggap terlalu besar oleh sebagian 

masyarakat. 

6. Terhambatnya kegiatan oprasional pelayanan rumah sakit. 

 1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat di ambil beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:  
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1. Apakah terdapat selisih antara tarif Rumah Sakit dan tarif INACBG pasien 

JKN rawat inap kelas 3 di Rumah sakit x?  

2. Apa saja faktor-faktor yang menimbulkan selisih tarif Rumah sakit dan 

tarif INACBG pasien JKN rawat inap kelas 3 di Rumah sakit x?  

3. Bagaimana kualitas pelayanan di Rumah Sakit x? 

4. Bagaimana kondisi tarif Rumah Sakit x? 

5. Bagaimana kondisi tarif INACBG di Rumah Sakit x? 

6. Bagaimana Analisis selisih tarif Rumah Sakit dengan Tarif INACBG pada 

pasien JKN rawat inap kelas tiga ? 

7. Bagaimana Dampak positif dan negatif yang di sebabkan adanya selisih 

tarif ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui selisih tarif rill rumah sakit dengan tarif paket INACBG pada 

pembayaran pasien JKN rawat inap kelas 3 di rumah sakit x. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan selisih tarif rill rumah sakit 

dan tarif INACBG pada pembayaran pasien JKN rawat inap kelas 3 

dengan di Rumah sakit x. 

3. Mengetahui kualitas pelayanan pasien JKN di rumah sakit x. 

4. Mengetahui kondisi tarif Rumah Sakit x. 

5. Mengetahui kondisi tarif INACBG di Rumah Sakit x. 

6. Mengetahui analisis selisih tarif rumah sakit dengan tarif INACBG di 

Rumah Sakit x. 

7. Mengetahui dampak postif dan negatif yang di sebabkan oleh selisih tarif. 

1.5 Kegunaan Penelitian  

1.5.1 kegunaan teoritis 

1. Bagi Peneliti 
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Untuk mendapatkan pengalaman nyata dalam menganalisis selisih tarif rill 

rumah sakit dan tarif INACBG pasien JKN rawat inap kelas 3 dan 

kaitannya dengan kualitas pelayanan di rumah sakit Betha Medika. 

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelian-penelitian 

selanjutnya. 

1.5.2 kegunaan praktis 

1. Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi pihak 

manajemen rumah sakit dalam pengambilan kebijakan mengenai selisih 

tarif rumah sakit dan tarif INACBG pasien JKN rawat inap kelas 3 dan  

peningkatan kualitas pelayanan rawat inap kelas 3 khususnya pada pasien 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

2. Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Di harapkan penelitian ini dapat membantu dalam menyesuaikan tarif 

INACBG terhadap tarif rumah sakit agar dapat meminimalisir terjadinya 

selisih. 

 

 


