
 

 

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian analisis pengelolaan dana kapitasi berbasis pemenuhan 

komitmen pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Padang Pasir dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan anggaran sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan pembuatan RBA yang 

telah disesuaikan dengan pedoman dalam Perwako. RBA tersebut dibuat oleh tim 

perencanaan puskesmas. Perencanaan anggaran berisi jumlah jasa pelayanan yang akan 

diberikan untuk tenaga dan daftar kebutuhan operasional puskesmas yang diestimasikan 

dalam satu tahun. 

2. Pelaksanaan dan penatausahaan belum dilakukan secara optimal. Penatausahaan dana 

untuk pembayaran jasa pelayanan sudah dilakukan dengan baik. Namun, penatausahaan 

dana untuk dukungan biaya operasional belum berjalan dengan baik yang disebabkan 

oleh masih terbatasnya penggunaan dana untuk belanja obat. Hal ini menyebabkan 

serapan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional tidak maksimal. 

3. Pertanggungjawaban pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sudah dilakukan dengan 

baik, dibuat dalam bentuk laporan belanja dan pendapatan berupa SPJ ke BLUD 

Puskesmas Kota Padang.  

4. Pengawasan belum dilakukan secara rutin/berkala. Pengawasan yang dilakukan oleh 

BLUD Puskesmas dilakukan hanya 3 kali dalam setahun, dan tidak dilakukan oleh semua 

pihak yang berhak mengawasi.  



 

 

5. Hasil dari penelitian menunjukkan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi di 

puskesmas Padang Pasir sudah terlaksana dengan cukup baik. Kendala yang ada seperti 

di pelaksanaan dan penatausahaan tidak mengganggu terselenggaranya peningkatan mutu 

pelayanan di puskesmas. 

 

1.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan bagi Dinas Kesehatan Kota Padang yaitu agar 

melakukan pengawasan secara berkala bersama BLUD Puskesmas supaya puskesmas 

melaksanakan tugasnya dengan baik, agar dapat melakukan pengadaan obat sesuai dengan list 

yang ada pada e-katalog sehingga persediaan obat untuk puskesmas terpenuhi, agar membuat 

kebijakan atas bentuk solusi dari rendahnya pemanfaatan dana kapitasi di puskesmas dengan 

duduk bersama dengan BPJS Kesehatan dan Inspektorat. 

Adapun saran yang dapat diberikan bagi Puskesmas Padang Pasir yaitu harapan di masa 

yang akan datang perlu diadakan pembahasan mengenai kendala pemesanan obat di e-katalog 

bersama Dinas Kesehatan Kota Padang, agar kendala dari tahun ke tahun tersebut tidak terulangi. 

Sehingga kebutuhan obat terpenuhi dan serapan dana kapitasi bisa lebih tinggi. Agar puskesmas 

membuat sistem kerja POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) sebagai acuan yang 

berfokus pada dana kapitasi khususnya dukungan biaya operasional dengan membuat rencana 

kerja yang matang, karena dilihat dari evaluasi tiga tahun terakhir, pencapaian biaya operasional 

masih minim realisasi. Agar dapat melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi 

sesuai pedoman/regulasi yang ada. Serta dapat memanfaatkan dana kapitasi dengan optimal 

untuk mendukung pelayanan kesehatan yang maksimal dan meningkatkan mutu pelayanan. 

 


