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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kesehatan secara umum dapat diartikan sebagai bebas dari penyakit. Pada 

umumnya penyakit diidentifikasi menjadi dua jenis yakni penyakit menular dan 

tidak menular. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada tahun 2014, 65% 

dari total penduduk Indonesia menderita penyakit baik yang menular maupun 

tidak menular.Setiap orang memiliki risiko untuk terserang penyakit, namun tidak 

seorang pun yang mengetahui kapan penyakit tersebut menyerang.  

Penyakit adalah risiko yang tidak bisa dihindarkan. World Health 

Organization mengatakan bahwa sehat adalah keseimbangan yang sempurna, baik 

fisik, mental dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan. Dengan 

kata lain, penyakit adalah suatu tanda bahwa orang tidak sehat dan dapat 

mengganggu keseimbangan. Khoiriyati (2002) mengatakan bahwa  masyarakat 

semakin sadar bahwa kesehatan bukanlah bersifat konsumtif melainkan bersifat 

investasi. Hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap pelayanan 

kesehatan yang lebih bermutu dari golongan masyarakat tertentu. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan mengatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia. 

Kesehatan juga berarti keadaan sehat baik secara fisik, mental dan spritual 

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara sosial dan 

ekonomis. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa pemerintah 

bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan 

mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh 

masyarakat. 

 Untuk menjalankan undang-undang tersebut, maka pemerintah 

membentuk program jaminan sosial yang diselanggarakan oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Jaminan sosial ini adalah bentuk 

perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pada praktiknya, BPJS berfungsi sebagai 

alat untuk mengalihkan suatu risiko, baik risiko kesehatan ataupun risiko dalam 

pekerjaan. BPJS sendiri terbagi menjadi 2 yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kinerja keuangan 

BPJS Kesehatan. 

Kegiatan operasional BPJS Kesehatan sendiri tidak berbeda dengan 

asuransi pada umumnya. BPJS Kesehatan menyediakan program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bentuk penyelenggaran kesehatan bagi 

masyarakat. Menurut Yunianto (2004) mengatakan bahwa usaha asuransi adalah 

suatu bentuk perjanjian antara suatu pihak dengan pihak lain dalam bentuk 

pertanggungan.  Selain BPJS Kesehatan, terdapat juga beberapa perusahaan 

asuransi yang bersifat komersial. Dewi dan Sulistiyani (2015) mengatakan 

asuransi sosial merespond need (kebutuhan) sedangkan asuransi komersial 

merespon demand (permintaan). 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya,BPJS Kesehatan mengacu 

kepada beberapa peraturan diantaranya : 
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1. Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan 

Iuran Jaminan Kesehatan 

2. Peraturan Menteri Kesehatan No.69 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan 

Kesehatan Program Jaminan Kesehatan 

3. Peraturan Menteri Kesehatan No.71 Tahun 2013 tentang Pelayanan 

Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional 

Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan berdasarkan undang-udang 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). 

Terhitung 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan mulai menyelenggarakan jaminan 

kesehatan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mampu maupun tidak mampu. 

Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan 

terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota 

keluarganya. Prinsip penyelenggaraan BPJS adalah kegotong-royongan, 

kepesertaan yang bersifat wajib, iuran berdasarkan persentase upah penghasilan, 

pengelolaan bersifat nirlaba dan dan amanah. Gambaran jumlah Peserta BPJS 

Kesehatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 

1. 

 

 
Sumber :BPJS Kesehatan 2014-2016 

 

Gambar 1 Jumlah Peserta BPJS Kesehatan 

Dari tahun 2014 hingga tahun 2015, BPJS Kesehatan mencatat 

pertumbuhan peserta sebesar  23 juta jiwa atau  sekitar 9% dari total seluruh 

penduduk Indonesia. Sedangkan dari tahun 2015 hingga tahun 2016, BPJS 

Kesehatan mencatat pertumbuhan peserta sebesar 14 juta jiwa atau sekitar 5% dari 

total seluruh penduduk Indonesia. Hingga 2016, jumlah peserta BPJS Kesehatan 

tercatat sebesar 171 juta jiwa, atau sekitar 70% dari total seluruh penduduk 

Indonesia. BPJS Kesehatan menargetkan pada 1 Januari 2019, seluruh penduduk 

Indonesia sudah tercatat sebagai peserta. 

Struktur modal BPJS Kesehatan  terdiri dari iuran oleh peserta atau Dana 

Jaminan Sosial (DJS) dan dana yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan sebagai suatu 

korporasi. BPJS Kesehatan mempunyai wewenang untuk mengelola DJS untuk 

memberikan manfaat yang sebesarnya bagi para pesertanya. Pengelolaaan tersebut 

tentunya akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sehat atau 

tidaknya keuangan BPJS Kesehatan mengacu kepada peraturan OJK.Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan kesehatan keuangan diantaranya yaitu aspek likuiditas, 

solvabilitas, risk based capital, kecukupan cadangan, perimbangan asset dan 
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liabilitas. Menurut Wijaya (2014) besarnya modal, kekayaan yang diperkenankan, 

kewajiban, dan batas tingkat solvabilitas minimum (BTSM) memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap tingkat kesehatan industri asuransi kesehatan di 

Indonesia. Muqorobin dan Nasir (2009) mengatakan dengan menganalisa rasio 

berbagai pos dalam suatu laporan keuangan merupakan dasar untuk mengetahui 

kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. Harrison (2009) 

mengatakan bahwa dengan membandingkan suatu rasio keuangan dari masa lalu 

dengan masa yang sekarang, dapat menggambarkan apakah kinerja keuangan 

perusahaan sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. 

Kegiatan utama BPJS Kesehatan adalah menyelenggarakan jaminan 

kesehatan melalui program DJS. Berikut adalah ringkasan laporan aktivitas dana 

jaminan sosial BPJS Kesehatan pada tahun 2014 sampai dengan 2016. 

 

Tabel 1 Laporan aktivitas Dana Jaminan Sosial  

Keterangan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

Pendapatan    

Iuran 39.631.878 52.691.113 67.044.011  

Investasi 731.632 111.041 118.596 

Kontribusi dari BPJS 

Kesehatan 

- 1.071.070 - 

Hibah dari BPJS 

Kesehatan 

- 1.540.000 6.827.891 

Lain-lain 62.326 116.839 65.453 

Jumlah pendapatan 41.513.821 55.537.617 74.107.337 

Beban    

Jaminan Kesehatan 42.658.702 57.109.295 67.247.884 

Cadangan teknis (579.507) 3.437.821 2.140.071 

Operasional 2.476.992 2.554 3.362.662 

Investasi 134.872 27.457 14.018 

Beban cadangan 

penurunan nilai piutang 

iuran 

121.137 710.272 854.212 

Lainnya 10.590 10.290 18.115 

Jumlah beban 44.822.966 61.297.689 73.899.962 

Keuntungan (Kerugian) (3.309.145) (5.760.072) 207.375 
Ket : dalam juta rupiah 

Sumber : BPJS Kesehatan 2014-2016 

 

Laporan aktivitas DJS pada Tabel 1 mengindikasikan adanya kelebihan 

beban terhadap pendapatan pada tahun 2014 sebesar 3,3 trilyun dan tahun 2015 

sebesar 5,7 trilyun, serta mengalami surplus pada tahun 2016 sebesar 207,3 milyar. 

Laporan tersebut mengindikasikan bahwa kinerja BPJS Kesehatan dalam 

mengelola DJS masih belum maksimal. Hal ini tentunya berimbas juga kepada 

pemerintah, dikarenakan salah satu sumber pendanaan BPJS Kesehatan berasal 

dari pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa BPJS Kesehatan perlu 

melakukan pembenahan terkait strategi perusahaan agar BPJS Kesehatan dapat 

menjaga sustainibilitas keuangannya. Sofyanto (2009) mengatakan bahwa risiko-
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risiko yang ada di dalam asuransi kesehatan biasanya adalah pengeluaran-

pengeluaran untuk biaya pemeliharaan atau pemulihan kesehatan. 

Defisit pada DJS tentunya berpengaruh terhadap profitabilitas BPJS 

Kesehatan. Meskipun BPJS Kesehatan adalah suatu badan hukum yang 

merupakan non-profit based centre, tidak berarti bahwa BPJS Kesehatan hanya 

mengandalkan Pemerintah untuk mendukung program JKN.Sustainibilitas 

keuangan pada BPJS Kesehatan sangat diharapkan, agar BPJS Kesehatan tidak 

membebani pemerintah. Sangali (2013) mengatakan bahwa kinerja keuangan 

suatu perusahaan adalah indikator untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan. Sihombing (2008) mengatakan semakin tinggi 

tingkat profitabilitas maka akan semakin tinggi tingkat aliran kas internal 

perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan ekspansi.  

Pemerintah juga mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi 

kinerja BPJS Kesehatan. Arsih (2014) mengatakan bila pemerintah belum dapat 

mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan fasilitas kesehatan 

dan biaya jaminan kesehatan dari tahun ke tahun akan meningkat pesat, dan akan 

membebani anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Siregar (2014) 

mengatakan industri asuransi mempunyai tantangan yang sangat kompleks. 

Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari dalam asuransi seperti sumber daya 

manusia, terbatasnya modal, dan menurunnya produktivitas, tetapi juga berasal 

dari luar perusahaan misalnya semakin tingginya tuntutan pelanggan, adanya 

restriksi dan tekanan dari pemerintah serta perkembangan teknologi yang semakin 

dramatis. Bajari (2008) mengatakan Pemerintah perlu menerapkan pelayanan 

kesehatan publik yang bersifat ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel pada 

seluruh masyarakat. 

          

Perumusan Masalah 

BPJS Kesehatan adalah salah satu badan penyelenggara Jaminan Sosial 

Nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi 

menyelenggarakan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Sumber dana utama 

BPJS Kesehatan diperoleh dari pendapatan iuran oleh peserta dan dana dari 

Pemerintah. BPJS Kesehatan sebagai lembaga nirlaba, dituntut untuk dapat 

menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Berdasarkan hal diatas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kinerja keuangan BPJS Kesehatan ? 

2. Apa saja risiko keuangan yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan ? 

3. Bagaimana penerapan strategi yang diperlukan terkait kinerja keuangan 

pada BPJS Kesehatan ? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan yang 

ingin dicapai penulis dalam penelitian ini antara lain: 

1. Menganalisis rasio keuangan pada BPJS Kesehatan sebagai tolok ukur 

kinerja keuangan 

2. Memetakan risiko keuangan pada BPJS Kesehatan 

3. Menyusun strategi berdasarkan kinerja keuangan pada BPJS Kesehatan 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada 

penulis, namun juga bagi BPJS Kesehatan, dan pihak-pihak lainnya yang 

berkepentingan. 

1. Bagi perusahaan, dapat memberikan masukan tentang permasalahan yang 

menyebabkan defisitnya laporan keuangan dan mendapatkan pertimbangan 

alternatif strategi dalam menjaga sustainibilitas kinerja keuangan. 

2. Bagi penulis yakni menambah pengetahuan terkait penelitian yang 

dilakukan 

3. Bagi pihak lain, dapat memberikan informasi terkait kinerja keuangan BPJS 

Kesehatan dan dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan  penelitian 

yang berikutnya. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup permasalahan penelitian akan dibatasi hanya pada faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan BPJS Kesehatan. Penilaian sehat 

atau tidaknya keuangan BPJS Kesehatan mengacu kepada regulasi yang diatur 

oleh Pemerintah, ataupun ketentuan yang berlaku umum. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Asuransi 

Asuransi adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai bentuk 

perlindungan atas risiko atau kerugian yang dapat terjadi di masa yang akan 

datang. Menurut Dorfman (2008), asuransi adalah salah satu struktur keuangan 

yang dapat mengatur pendistribusian biaya dari kerugian yang tidak terduga. 

Asuransi sendiri tidak lepas dari tiga faktor yang saling terkait, yakni : 

1. Pihak tertanggung, yakni pihak yang menerima jasa asuransi 

2. Pihak penanggung, yakni pihak yang memberikan jasa asuransi 

3. Premi, yakni bayaran berkala sebagai bentuk pertanggungan 

Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan 

adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung 

dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena 

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin 

dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti). 

Menurut Ketentuan Undang–Undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 

Februari 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi), asuransi atau 

pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak 

penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi 

asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab 

hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul 

dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran 
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