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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini berlokasi pada Puskesmas Donomulyo yang beralamat di Jl. 

Raya Donomulyo No. 343 Donomulyo. Penelitian ini dilakukan karena cukup 

terjangkau oleh peneliti sehingga akses untuk mendapatkan data lebih mudah, 

efektif, dan efisien. Dilakukannya penelitian ini untuk menemukan secara lebih 

jauh dan mendalam terhadap kemungkinan lain dari permasalahan yang diteliti.  

B. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan mulai Mei 2018 terhitung dari survey 

pendahuluan sampai Agustus 2018. 

C. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, karena penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan tentang pengelolaan dana kapitasi pada Puskesmas 

Donomulyo 

D. Jenis Dan Sumber Data 

 Jenis data dari penelitian ini yaitu data kualitatif  yang berupa data informasi 

atau pendapat sehingga berbentuk kalimat bukan berupa angka atau bilangan (Ulum 

dan Juanda, 2016). Selain itu penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif yang 

memperoleh data berupa data sekunder yaitu Laporan Realisasi Kerja dan 

Anggaran yang diperoleh dari laporan keuangan Puskesmas Donomulyo. 

Kemudian data primer berupa pengalokasian dana kapitasi dan pelayanan kesehatan 
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kepada pasien BPJS yang diperoleh dengan cara wawancara pada Puskesmas 

Donomulyo. 

E. Teknik Perolehan Data  

 Teknik perolehan data dilakukan dengan cara dokumentasi yang diperoleh 

dari laporan keuangan Puskesmas Donomulyo, selain itu dilakukan dengan cara 

wawancara langsung ke lapangan karena jenis data ini diperoleh menggunakan data 

primer.  

F. Teknik Analisis Data  

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana 

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan 

Dukungan Biaya Opersional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 

Pemerintah Daerah yaitu: 

1. Menganalisis alokasi dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS yang 

dimanfaatkan untuk pembayaran biaya operasional dan jasa pelayanan. 

2. Menganalisis pengelolaan jasa pelayanan  

3. Menganalisis pengelolaan biaya operasional  

4. Menganalisis pengelolaan sisa dana kapitasi  

 Selanjutnya menarik kesimpulan dari data yang sudah dianalisis tersebut. 


