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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Puskesma Tarus Dan Puskesmas Oesao Kabupaten 

Kupang.Waktu penelitian berlangsung selama 6 bulan terhitung dari bulan April 

2019 – September 2019. 

3.2Jenis Data 

1. Jenis Data menurut Sumbernya 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dariPuskesmas Tarus dan Puskesmas Oesao Kabupaten 

Kupang.Berupa wawancara mengenai analisis pemanfaatan Anggaran 

Kesehatan dana Kapitasi pada Puskesmas Tarus Dan Puskesmas Oesao 

Tahun Anggaran 2017 dan 2018. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bersumber pada catatan-catatan 

instansi yang meliputi data pemanfaatan dana kapitasi, profil 

puskesmas, dan referensiyang di peroleh dari jurnal, buku laporan 

keuangan serta literature-literatur yang mendukung dalam penelitian 

ini. 
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2. Jenis Data Menurut sifatnya 

a) Data kuantitatif 

Yaitu data yang diperoleh dari pihak yang berkaitan dalam bentuk angka-

angka yakni pemanfaatan dana kapitasi diperuntukan untu apa saja.  

b) Data kualitatif 

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan informasi dari 

bagian keuangan Puskesmas tarus dan Puskesmas Oesao  kabupaten 

kupang. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

1) Wawancara   

Wawancara atau interview yaitu penulis mengadakan wawancara langsung 

dengan pihak-pihak yang berwenang  yaitu kepala Puskesmas , Bendahara 

bagian keuangan, Pegawai tata usaha , bendahara Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kupang, dan  peserta BPJS untuk memperoleh informasi 

dengan penelitian. 

2) Dokumentasi   

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang ditujukan untuk 

memperoleh rekaman-rekaman yang memperkuat informasi, dokumentasi 

meliputi dokumen serta rekaman pembicaraan antara peneliti dan 

informansi. 
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3.4 Definisi Operasional 

1) Pemanfaatan adalah  suatu penghadapan yang samata-mata menunjukkan 

kegiatan menerima pada umumnya mengarah pada perolehan atau 

pemakain yang hal-hal berguna baik dipergunakan secara langsung 

maupun tidak langsung. 

2) Anggaran adalah Menurut Gomes (1995, p.87-88). Anggaran merupakan 

dokumen yang berusaha untuk mendamaikan prioritas-prioritas program 

dengan sumber-sumber pendapatan yang diproyeksikan. Anggaran 

menggambungkan suatu pengumuman dari aktivitas organisasi atau tujuan 

untuk suatu jangka waktu yang ditentukan dengan informasi mengenai 

dana yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut atau untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

3) Dana kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar oleh 

BPJS Kesehatan dimuka Kepada FKTP milik pemerintah daerah 

berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS 

kesehatan tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan 

yang diberikan. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, yaitu 

mengklasifikasikan data menjadi dau kelompok yaitu data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau simbol 

sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk angka ( Suharsimi, 

2006). 

Data kualitatif di dapat dengan cara reduksi data yaitu proses 

penyerdehanaan yang dilakukan melalui seleksi data, pemfokusan dan 

pengabstrakan data mentah menjadi informasi yang bermakna, paparan data 

adalah proses pengambilan intisari dari sajian data yang terorganisir dalam 

bentuk pernyataan kalimat yang singkat dan pasat tetapi mengandung 

pengertian luas. Dalam melakukan analisis data, semua catatan yang 

diperoleh dar hasil wawancara,dokumentasi tentang analisis pemanfaatan 

anggaran kesehatan dana kapitasi,faktor-faktor yang memperngaruhi 

pemanfaatan dana kapitasi. 

1. Menganalisis pemanfaaatan dana kapitas di puskesmas Tarus dan Oesao 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pegelolaan dan 

pemanfaaat dana kapitasi JKN. 

 

 

 

 

 


