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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di lakukan oleh 

peneliti yakni bertujuan untuk menganalisis selisih tarif Rumah Sakit dengan Tarif 

INACBG dan Kaitannya dengan Standar Pelayanan Minimum di Rumah Sakit x, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat perbedaan tarif antara tarif rill rumah sakit dan tarif INACBG rawat 

inap kelas 3 pasien peserta JKN periode bulan Desember 2019 di Rumah 

Sakit x diketahui bahwa tarif INACBG lebih besar bila di bandingkan dengan 

tarif rill rumah sakit sehingga menimbulkan selisih positif sebesar 

Rp23.770.265,00,-  

2. Tedapat pula perbedaan tarif yang menimbulkan selisih pada kasus spesialis 

penyakit pada rawat inap kelas 3 psaien peserta JKN periode Desember 2019 

di Rumah Sakit x, seperti kasus spesialis penyakit dalam dimana tarif 

INACBG lebih besar disbanding tarif rill rumah sakit sehingga terdapat selisih 

positif sebesar Rp6.261.518,00,- spesialis penyakit bedah memiliki selisih 

sebesar Rp9.233.442,00,- selisih untuk kasus spesialis penyakit anak sebesar 

Rp3.058.265,00,- dan spesialis penyakit syaraf memiliki selisih sebesar 

Rp4.756.350,00,- juga selisih untuk spesialis kebidanan sebesar 

Rp460.690,00,- dari setiap kasus spesialis penyakit memilki selisih positif 

yang menguntungkan bagi pihak rumah sakit.  

3. Faktor-faktor yang menimbulkan selisih antara tarif rill rumah sakit dan tarif 

INACBG rawat inap kelas 3 pasien peserta JKN periode Desember 2019 di 

Rumah Sakit x yaitu sebagai berikut : 

a) Adanya perbedaan standar tarif antara tarif rumah sakit dan tarif paket  

INACBG yang telah ditetapkan sebelumnya.  

b) Ketepatan dalam pengkodean diagnosis dan prosedur tindakan. 



65 
 

 

4. Pelayanan rawat inap kelas 3 di Rumah Sakit x sudah relevan dengan SPM 

yang telah ditentukan oleh Rumah sakit tersebut. 

5.2  Saran 

1. Perlu dilakukan pengawasan dan monitoring terhadap proses 

pengklaiman biaya pelayanan kesehatan rawat inap kelas 3 dengan 

memantau proses klaim yakni pengkodingan dan verifikasi termasuk 

ketepatan dalam pengodean diagnosis.  

2. Perlu di lakukannya evaluasi terhadap perhitungan unit cost pada 

setiap pelayanan unit rawat inap. 

3. Dalam mengatasi saldo negatif atau saldo minimal, pihak rumah sakit 

perlu melakukan tindakan seperti mengurangi lama hari pasien dirawat 

mengurangi intensitas pelayanan yang disediakan yang tidak 

diperlukan. Bila keadaan pasien belum sepenuhnya baik dalam 

beberapa hari maka rumah sakit perlu merujuk pasien tersebut ke 

rumah sakit lain yang memiliki fasilitas lebih lengkap.  

4. Saran bagipihakrumahsakit: 

a. Rumah sakit harus lebih meningkatkan pelayanan kesehatan 

dan fasilitas agar dapat mengikuti perkembagan yang 

dilakukan rumah sakit pesaing supaya tidak kalah dalam 

bersaing. 

b. Sebaiknya pihak rumah sakit tidak membedakan dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar pasien dan 

keluarga akan merasa nyaman serta nama baik rumah sakit 

akan semakin baik.  

 


