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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia, dalam hal ini pemerintah 

berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, salah satu program 

kerjanya yaitu BPJS Kesehatan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan 

program kesehatan yang berdasar aturan UU No. 44 tahun 2011. Setiap warga 

negara wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan dan semua anggota akan ditarik iuran 

berdasarkan tingkatan yang diinginkan, dari iuran tersebut sebagian dana akan 

disalurkan ke FKTP yang disebut dengan dana kapitasi, dana kapitasi akan 

digunakan FKTP untuk kegiatan operasional dan lain sebagainya. Pengelolaan dan 

pengganggaran dana kapitasi hanya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD), hal ini memungkinkan terjadinya kecurangan antara kepala dinas dengan 

kepala daerah sangat besar. Alokasi dana kapitasi telah ditentukan yaitu 60 persen 

untuk  membayar tenaga kerja dan 40 persen untuk biaya operasional atau perbaikan 

FKTP, tetapi 40 persen tersebut masih banyak yang takut menggunakannya untuk 

biaya operasional, hal ini akan mengakibatkan dana mengendap dan dikhawatirkan 

akan dijadikan permainan oleh kepala daerah yang digunakan sebagai dana pilkada.  

Menurut Mardiasmo (2002:74) yang dikutip oleh Undap et al. (2017) 

mengatakan bahwa salah satu paradigma tentang pembangunan kesehatan adalah 

“health for all” atau kesehatan untuk semua yang artinya pelayanan kesehatan atau 

jasa publik harus bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat baik itu dari 

masyarakat menengah atas sampai menengah kebawah, hal ini merupakan 
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kewajiban negara untuk menyediakan jasa pelayanan kesehatan. Hak warga negara 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman,bermutu dan terjangkau sudah 

diamanatkan oleh undang –undang dasar 1945 pasal 28 bagian h ayat 1 ‘Setiap 

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan’. Dalam hal ini pemerintah juga berupaya untuk mensejahterakan rakyat 

dalam hal kesehatan sosial yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

No 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional untuk Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasioanal Pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Undap et al., 2017) yang meneliti tentang 

pengelolaan dana kapitasi pada FKTP menghasilkan yaitu pelaksanaan pengelolaan 

pendapatan daerah dana kapitasi yang dikelola oleh FKTP mengacu pada regulasi 

Peremendagri 13 Tahun 2006 tetapi untuk pengelolaan dana kapitasi tidak mengacu 

pada Perpres 32 tahun 2004. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 

2017) yang meneliti tentang strategi optimalisasi pengelolaan dana kapitasi 

menghasilkan strategi yang paling cocok untuk pengelolaan dana kapitasi pada 

kabupaten Bondowoso yaitu strategi peningkatan kerjasama dan koordinasi lintas 

sektor. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Kurniawan et al., 2016)  tentang 

pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi menghasilkan peningkatan utilisasi 

mengakibatkan rata-rata biaya kapitasi actual sangat rendah. Sehingga dibutuhkan 

peninjauan jumlah minimum atau maksimum peserta per jenis FKTP atau kapitasi 
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POPB. Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Susianti et al., 2018) tentang 

pegelolaan dana bantuan operasional kesehatan menghasilkan perencanaan, 

penganggaran, dan pengawasan sudah dilakukan oleh masing-masing programmer 

sedangkan untuk pencatatan dan pelaporan sudah dilaksanakan setiap bulannya 

walaupun ada beberapa keterlambatan.  

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Donomulyo karena aliran dana kapitasi 

perlu dianalisis, dana kapitasi yang masuk jika ada peserta yang menunggak dalam 

pembayarannya, dana tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan 

perbulannya. Hal ini memungkinkan adanya penyalahgunaan dana kapitasi tersebut 

yang dilakukan oleh kepala daerah dan atau kepala dinas ataupun pihak lain yang 

bersangkutan.  

Puskesmas Donomulyo dalam mengelola keuangannya sudah berstatus 

BLUD. Namun, kenyataannya sebagian besar puskesmas yang berstatus BLUD 

belum memiliki tenaga ahli keuangan yang memadai. Oleh karena itu, puskesmas 

BLUD harus memiliki system pengelolaan keuangan yang efisien agar dapat 

terlaksana tujuan dari pemanfaatan sistem itu sendiri (Suryanto et al., 2015). 

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini perlu dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana kapitasi di Puskesmas 

Donomulyo ini apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

21 tahun 2016.  
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B. RUMUSAN MASALAH  

1. Bagaimana pengelolaan dana kapitasi di Puskemas Donomulyo? 

2. Apakah pengelolaan dana kapitasi sudah sesuai antara penganggaran dan 

pelaksanaan? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

1. Untuk mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi di 

Puskesmas Donomulyo. 

2. Untuk mengetahui penganggaran dan pelaksanaan dana kapitasi. 

 

D. MANFAAT 

1. Menambah ilmu pengetahuan atau tambahan literature terutama tentang 

akuntansi kesehatan. 

2. Memberikan informasi ilmiah mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana 

kapitasi kepada FKTP dan pemerintah. 

 

 

 

 

 

 


