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ABSTRAK 
 

ANALISIS PERBANDINGAN TARIF RUMAH SAKIT DENGAN TARIF BPJS 
PADA RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perbedaan jumlah biaya tarif 

rawat inap yang ditetapkan oleh pihak rumah sakit dengan BPJS pada RSUP dr. 
Soeradji Tirtonegoro Klaten; (2) Signifikansi perbedaan antara rata-rata biaya tarif 
rawat inap yang ditetapkan oleh pihak rumah sakit dengan BPJS pada RSUP dr. 
Soeradji Tirtonegoro Klaten. 

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif. Jumlah sampel 1360 pasien. 
Penentuan sampel dilakukan dengan cara proportional random sampling, yaitu masing-
masing pasien untuk kelas I, II, III diambil sampelnya untuk mewakili populasi. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data 
laporan keuangan biaya tarif pelayanan kesehatan berdasarkan pola perhitungan rumah 
sakit dan perhitungan BPJS di RSUP.dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah uji t berpasangan. 

Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, perbedaan jumlah tarif rawat inap 
yang ditetapkan pihak RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dan pihak BPJS (INA-
CBG’s) adalah: (a) Rata-rata jumlah tarif pasien rawat inap kelas 1 berdasarkan 
perhitungan tarif rumah sakit adalah Rp6.339.162,14 dan INA-CBG’s adalah 
Rp.5.732.385,19 sehingga ada selisih Rp606.776,96; (b) Rata-rata jumlah tarif pasien 
rawat inap kelas 2 berdasarkan perhitungan tarif rumah sakit adalah Rp4.771.950,49 
dan INA-CBG’s adalah Rp4.532.289,20 sehingga ada selisih Rp239.661,29; (c) Rata-
rata jumlah tarif pasien rawat inap kelas 3 berdasarkan perhitungan tarif rumah sakit 
adalah Rp3.998.058,86 dan INA-CBG’s adalah Rp4.155.201,27 sehingga ada selisih 
Rp157.142,41; (d) Rata-rata jumlah tarif pasien rawat inap secara umum berdasarkan 
perhitungan tarif rumah sakit adalah Rp4.470.031,83 dan INA-CBG’s adalah 
Rp4.454.494,80  sehingga ada selisih Rp15.537,03. Kedua, signifikansi perbedaan tarif 
rawat inap yang ditetapkan pihak RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dan pihak 
BPJS (INA-CBG’s)  adalah: (a) Ada perbedaan signifikan antara perhitungan tarif 
berdasarkan rumah sakit dan INA-CBG’s untuk pasien kelas 1 rawat inap, yang 
dibuktikan dengan t-hitung sebesar -1,927 dengan nilai signifikansi 0,055 < 0,1; (b) 
Tidak ada perbedaan signifikan antara perhitungan tarif berdasarkan rumah sakit dan 
INA-CBG’s  untuk pasien kelas 2 rawat inap, yang dibuktikan dengan t-hitung sebesar 
-0,976 dengan nilai signifikansi 0,330 > 0,1; (c) Tidak ada perbedaan signifikan antara 
perhitungan tarif berdasarkan rumah sakit dan INA-CBG’s untuk pasien kelas 3 rawat 
inap, yang dibuktikan dengan t-hitung sebesar 1,394 dengan nilai signifikansi 0,164 > 
0,1; (d) Tidak ada perbedaan signifikan antara perhitungan tarif berdasarkan rumah 
sakit dengan INA-CBG’s  untuk pasien rawat inap secara umum di RSUP dr. Soeradji 
Tirtonegoro Klaten, yang dibuktikan dengan t-hitung sebesar -0,155 dengan nilai 
signifikansi 0,877 >  0,1. 

 
Kata kunci: tarif rumah sakit , tarif BPJS 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional 

(SJSN) menyatakan bahwa prinsip pelaksanaan jaminan kesehatan nasional adalah 

kesehatan (equity) dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan serta efektif dan 

efisien dalam operasionalisasinya. Prinsip kendali mutu dan biaya harus diterapkan 

secara utuh dan setiap tingkatan pelayanan mengingat adanya karakteristik pelayanan 

kesehatan yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya inefisiensi. 

Permasalahan kesehatan di Indonesia saat ini punjuga penuh permasalahan baik 

dari mutu pelayanan, SDM pemberi pelayanan, manajemen pelayanan. Pelayanan 

kesehatan di masa depan mendapatkan tantangan yang tidak ringan, termasuk di 

Indonesia. Tantangan yang pertama, pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan 

pelayanan dengan biaya yang rendah (baca: murah) namun harus memberikan 

pelayanan yang bermutu tinggi. Pemberian pelayanan kesehatan harus dilakukan 

dengan penuh perhitungan dan kaidah ekonomi yang benar sehingga upaya yang 

dikeluarkan oleh penyedia jasa pelayanan kesehatan menjadi efisien. Penyedia jasa 

pelayanan kesehatan dituntut untuk terus meningkatkan mutu pelayanan baik dari aspek 

kepuasan, kenyamanan serta keselamatan pasien sehingga pelayanan kesehatan menjadi 

efektif. Tantangan yang kedua, pelayanan kesehatan saat ini tidak hanya terkait dengan 

masalah kedokteran (medis teknis) serta kesehatan saja namun juga masalah hukum 

(kebijakan), ekonomi dan sosial. Penyedia jasa pelayanan kesehatan saat ini harus 

memahami berbagai macam aturan atau kebijakan baik dalam bentuk peraturan, 
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pedoman, petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penyedia jasa 

pelayanan kesehatan harus memahami konsep dan kaidah di bidang ekonomi termasuk 

manajemen keuangan, akuntansi, perpajakan. Penyedia jasa pelayanan kesehatan juga 

harus memahami kondisi serta karakteristik sosial masyarakat di wilayah kerja 

pemberian pelayanan sehingga pemberian pelayanan kesehatan tidak terlepas dari 

norma, nilaiserta budaya yang berlaku di masyarakat setempat. Tantangan yang ketiga, 

pembiayaan pelayanan kesehatan dilakukan dengan system penjaminan kesehatan 

(health coverage). Laju peningkatan biaya kesehatan yang ditanggung pemerintah dan 

masyarakat mendorong kebutuhan terhadap sistem penjaminan kesehatan secara 

semesta (universal health coverage). Artinya, tidak satu pun jiwa di dunia ini yang 

tidak terjamin biaya kesehatannya (Yustiawan, 2013). 

Salah satu upaya yang telah disepakati seluruh pemangku kepentingan untuk 

dijalankan oleh BPJS Kesehatan adalah melakukan penerapan model pembayaran 

prospektif. Amanah ini secara eksplisit tertera dalam undang-undang nomor : 40 tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di pasal 24 ayat 2 yang 

mengamanatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan untuk 

membayar fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien. Penjabaran rinci mengenai hal 

ini dituangkan dalam peraturan presiden nomor: 12 tahun 2013 tentang jaminan 

kesehatan yang menyatakan ketentuan pembayaran kepada fasilitas kesehatan rujukan 

tingkat lanjutan berdasarkan cara Indonesia Case Based Groups (INA- CBG’s). 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan sosial. Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang 
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Nomor 24 Tahun 2011 menjelaskan bahwa ada 2 (dua) BPJS (Pasal 6), yaitu BPJS 

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program 

jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. 

BPJS Kesehatan, mulai beroperasi 01 Januari 2014, adalah badan publik yang 

menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. Ini sesuai amanat UU BPJS 

Kesehatan, yaitu UU 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU 

24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

Jaminan kesehatan ini dapat diberikan oleh perusahaan untuk 

karyawannya  beserta keluarga atau individual yang mengambil untuk sendiri dan 

keluarganya. Untuk menjamin masyarakat tidak mampu, pemerintah menetapkan PBI, 

yaitu peserta BPJS Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu (sesuai UU 

SJSN) yang iurannya dibayari oleh pemerintah. 

BPJS memberikan manfaat sebagai berikut: (1) Pelayanan Promotif, Preventif 

yaitu: penyuluhan, Imunisasi (BCG, DOT-HB, Polio dan Campak), Keluarga 

Berencana (kontrasepsi, vasektomi dan tubektomi) dan skrining kesehatan (selektif); 

(2) Pelayanan Kuratif dan Rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis, yaitu (1) 

Rawat Jalan dengan dokter spesialis dan subspesialis, dan (2) Rawat Inap di ruang 

intensif dan non intensif; (3) Manfaat Non Medis meliputi akomodasi dan ambulan. 

Dengan adanya BPJS kesehatan, maka masyarakat yang menjadi anggota BPJS 

memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan saat mereka berobat ke rumah 

sakit, puskesmas, balai kesehatan ataupun dokter yang ditunjuk. 

Bagi pasien yang berobat ke rumah sakit seperti halnya rawat inap, maka 

pemegang kartu BPJS akan diberikan pelayanan sesuai kartu  BPJS yang dimiliki, Hal 
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ini karena pemegang kartu BPJS membayar iuran secara berbeda dan diberikan 

pelayanan kesehatan sesuai dengan jumlah iuran per bulan. Iuran BPJS kesehatan 2014 

per bulan adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 
Iuran BPJS Per Bulan 

No Ruang Perawatan Iuran per Orang per Bulan 
1 Kelas I Rp. 59.500 
2 Kelas II Rp. 42.500 
3 Kelas III Rp. 25.500 

 
Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Fadjriadinur menambahkan tidak ada plafon 

atau batas biaya tertinggi dalam BPJS Kesehatan. Sebab, mekanisme pembayaran yang 

digunakan BPJS Kesehatan melalui kapitasi dan INA-CBG’s. Tentu saja tarif yang 

tercantum dalam paket INA-CBG’s untuk kelas I dan II lebih tinggi dibanding kelas III. 

Walau begitu Fajri mengakui tarif INA-CBG’s akan terus disempurnakan oleh tim di 

bawah Kementerian Kesehatan. Kuncinya adalah pemahaman yang baik dari tenaga 

medis dan penyedia pelayanan kesehatan (rumah sakit) atas mekanisme pembiayaan. 

Mekanisme INA-CBG’s berbeda dengan pola pembiayaan yang selama ini digunakan 

di rumah sakit (www.hukumonline.com, 2014). 

Tarif INA-CBG’s merupakan besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan 

kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan 

kepada pengelompokan diagnosis penyakit. Menurut Ketua Casemix Center (NCC), 

Bambang Wibowo perhitungan tarif ini diberlakukan di fasilitas kesehatan lanjutan 

dalam hal ini adalah rumah sakit. Perhitungannya lebih objektif berdasarkan pada biaya 

sebenarnya. INA-CBG’s merupakan sistem pengelompokkan penyakit berdasarkan ciri 

klinis yang sama dan sumber daya yang digunakan dalam pengobatan. 

Pengelompokkan ini ditujukan untuk pembiayaan kesehatan pada penyelenggara 
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jaminan kesehatan sebagai pola pembayaran yang bersifat prospektif. 

(http://health.liputan6.com, 2014). 

Bambang Wibowo menambahkan INA-CBG’s adalah tarif berbentuk paket yang 

mencakup seluruh komponen biaya rumah sakit. Berbasis pada data costing dan coding 

penyakit mengacu pada Internastional Classification of Diseases (ICD) yang disusun 

WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), sehingga menggunakan ICD 10 untuk 

mendiagnosis 14.500 kode dan ICD 9 Clinical Modification yang mencakup 7.500 

kode. Sedangkan tarif INA-CBG’s terdiri dari 1.077 kode CBG yang terdiri dari 789 

rawat inap dan 288 rawat jalan dengan tingkat keparahannya. Tarif INA-CBG’s 

dikelompokkan menjadi 6 jenis rumah sakit yaitu rumah sakit kelas D, C, B dan A serta 

rumah sakit umum dan rumah sakit rujukan nasional. Selain itu tarif ini juga diususun 

berdasarkan perawatan kelas 1, 2 dan 3. Perlu diketahui, sebelumnya, dalam 

Jamkesmas yang ada hanya tarif INA-CBG’s untuk kelas 3. (http://health.liputan6.com, 

2014). 

Dengan adanya perbedaan pola perhitungan tarif antara rumah sakit dengan 

menggunakan pedoman Kementerian Kesehatan dan BPJS yang mengacu INA-CBG’s, 

maka perhitungan tarif biaya kesehatan selaluterjadi selisih atau berbedaan. Berkaitan 

dengan hal ini, penulis bermaksud meneliti tentang analisis perbandingan tarif rumah 

sakit dengan tarif BPJS pada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, terutama bagi 

pasien rawat inap untuk kelas I, II dan III. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut ini. 
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1. Berapakah perbedaan jumlah biaya tarif rawat inap yang ditetapkan oleh 

pihak rumah sakit dengan BPJS pada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro 

Klaten? 

2. Apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata biaya tarif rawat inap 

yang ditetapkan oleh pihak rumah sakit dengan BPJS pada RSUP dr. 

Soeradji Tirtonegoro Klaten? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui berikut ini. 

1. Jumlah biaya tarif rawat inap yang ditetapkan oleh pihak rumah sakit 

dengan BPJS pada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 

2. Perbedaan antara rata-rata biaya tarif rawat inap yang ditetapkan oleh pihak 

rumah sakit dengan BPJS pada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para 

akademisi untuk lebih memahami perbedaan penentuan tarif rawat inap dan 

tarif BPJS dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang tertarik untuk meneliti akuntansi biaya BPJS kesehatan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada RSUP dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten dan pemerintah (BPJS), untuk menetapkan kembali 
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kebijakan tentang jaminan kesehatan masyarakat dan penentuan tarif biaya 

kesehatan. 

b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk mememenuhi 

salah satu syarat menempuh gelar sarjana akuntansi di Universitas Widya 

Dharma Klaten. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

1. Perbedaan jumlah tarif rawat inap yang ditetapkan pihak RSUP dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten dan pihak BPJS (INA-CBG’s) adalah sebagai berikut ini. 

a. Rata-rata jumlah tarif pasien rawat inap kelas 1 berdasarkan perhitungan 

tarif rumah sakit adalah Rp6.339.162,14 dan INA-CBG’s adalah 

Rp5.732.385,19 dan sehingga ada selisih Rp606.776,96. 

b. Rata-rata jumlah tarif pasien rawat inap kelas 2 berdasarkan perhitungan 

tarif rumah sakit adalah Rp4.771.950,49 dan INA-CBG’s adalah 

Rp4.532.289,20 sehingga ada selisih Rp239.661,29.  

c. Rata-rata jumlah tarif pasien rawat inap kelas 3 berdasarkan perhitungan 

tarif rumah sakit adalah Rp3.998.058,86 dan INA-CBG’s adalah 

Rp4.155.201,27 sehingga ada selisih Rp157.142,41.  

d. Rata-rata jumlah tarif pasien rawat inap secara umum berdasarkan 

perhitungan tarif rumah sakit adalah Rp4.470.01,83 dan INA-CBG’s adalah 

Rp4.454.494,80 sehingga ada selisih Rp15.537,03.  

2. Signifikansi perbedaan tarif rawat inap yang ditetapkan pihak RSUP dr. 

Soeradji Tirtonegoro Klaten dan pihak BPJS (INACBG’s) adalah sebagai 

berikut ini. 

a. Ada perbedaan signifikan antara perhitungan tarif berdasarkan rumah sakit 

dan INA-CBG’s untuk pasien kelas 1 rawat inap, yang dibuktikan dengan t-

hitung sebesar -1,927 dengan nilai signifikansi 0,055 < 0,1. 
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b. Tidak ada perbedaan signifikan  antara perhitungan tarif berdasarkan rumah 

sakit dan INA-CBG’s untuk pasien kelas 2 rawat inap, yang dibuktikan 

dengan t-hitung sebesar -0,976 dengan nilai signifikansi 0,330 > 0,1. 

c. Tidak ada perbedaan signifikan antara perhitungan tarif berdasarkan rumah 

sakit dan INA-CBG’s untuk pasien kelas 3 rawat inap, yang dibuktikan 

dengan t-hitung sebesar 1,394 dengan nilai signifikansi 0,164 > 0,1. 

d. Tidak ada perbedaan signifikan antara perhitungan tarif berdasarkan rumah 

sakit dengan INA-CBG’s  untuk pasien rawat inap secara umum di RSUP 

dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, yang dibuktikan dengan t-hitung sebesar -

0,155 dengan nilai signifikansi 0,877 > 0,1. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Kesehatan) dan rumah sakit segera 

melakukan pengkajian ulang dan melakukan perbaikan dasar perhitungan, 

sehingga antara perhitungan tarif rumah sakit dan INA-CBG’s (BPJS) memiliki 

kesamaan. 

2. RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten diharapkan memiliki persediaan obat 

secara lengkap, baik obat paten maupun generik, sehingga pasien dapat 

menggunakan obat yang dikomsumsi untuk disesuaikan dengan kelas rawat 

inapnya, agar seluruh biaya pasien dapat dijamin oleh BPJS. 
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