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PENGARUH IMPLEMENTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

PADA SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN PENDEKATAN VALUE 

FOR MONEY PUSKESMAS 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Puskesmas Boja I 

dengan pendekatan value for money (rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio 

efektivitas dan mengetahui perubahan sistem pengelolaan keuangan pada 

puskesmas setelah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2019 

tentang Badan Layanan Umum Daerah yang diterapkan di Puskesmas. Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dan 

dokumentasi. Persiapan dan pelaksanaan dalam penerapan BLUD terjadi beberapa 

kendala, karena faktor dari Pemerintah Daerah. Pada pengelolaan keuangan 

Puskesmas, yang sebelumnya masih ikut dengan Kas Daerah, setelah penerapan 

BLUD, Puskesmas menjadi mandiri dalam pengelolaan keuangannya. Dari segi 

kepemilikan rekening sendiri maupun dalam segi akuntasinya dalam membuat 

laporan keuangan.Pengukuran kinerja keuangan dengan value for money 

menggunakan data tahun 2017 dan tahun 2018, yang selanjutnya akan 

dibandingkan memalui sebuah grafik. Dari perbandingan tersebut dapat 

disimpulkan apakah kinerja keuangan di Puskesmas sudah ekonomis, efisien dan 

efektif. 

 

Kata Kunci: Pengukuran Kinerja Keuangan, Value For Money, Badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD), Sistem Pengelolaan Keuangan. 

 

Abstract 

“The purpose of this research is to analyze the financial performance in 

Puskesmas Boja 1 using Value for Money method approach (Economic Ratio, 

Efficiency Ratio, and Effectiveness Ratio) and to find out changes of financial 

management system at Puskesmas after the Ministry of Home Affairs Regulation 

number 79 of 2019 regarding Regional Public Service Agencies (BLUD) that 

implemented in Puskesmas. This research used a qualitative method with an 

interview and documentation approach. Preparation and implementation in the 

application of BLUDs occurred several obstacles and problems, due to factors 

from the Regional Government. In the financial management of Puskesmas, 

which previously was still involved with the Regional Treasury, after the BLUD 

application, Puskesmas became independent in financial management, from the 

account ownership and accounting aspects in arranging financial reports. Using 

Value for Money method for the measurement of financial performance, this 

research will use the 2017 and 2018 data which will be compared using chart. 

From those comparisons, can be concluded whether the financial performance at 

the Puskesmas is economic, efficient and effective.” 

 

Keywords: Financial Performance Measurement, Value for Money, Regional 

Public Service Agency (BLUD), Financial Management System 
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1. PENDAHULUAN 

Dalam upaya meningkatkan pelayanan, kesejahteraan dan pemerataan di 

masyarakat, organisasi pemerintah merupakan salah satu bentuk non profit yang 

berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan 

kesehatan dan lain-lain. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan 

pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya 

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD sebagai instansi yang 

berada di bawah pemerintah dan wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas 

realisasi anggaran yang ditujukan kepada instansi yang membawahi. 

Pertanggungjawaban atas realisasi anggaran ditunjukkan dengan adanya 

laporan keuangan. Dimana wajib membuat 2 jenis laporan keuangan yaitu 

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) yang tentunya memiliki banyak perbedaan dalam hal 

peruntukan akun-akun yang digunakan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 pasal 44 bahwa laporan keuangan yang 

disusun oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan 

menerapkan BLUD sesuai sistem akuntansi yang diterapkan dalam pemerintah 

daerah. Laporan keuangan terdiri atas : laporan realisasi anggaran, neraca, laporan 

operasional, laporan perubahan ekuitas,  laporan perubahan saldo anggaran lebih 

dan catatan atas laporan keuangan. 

Salah satu badan yang mengalami perubahan adalah Puskesmas. Puskesmas 

(Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah garda terdepan dalam menangani kesehatan 

masyarakat baik itu di daerah perkotaan bahkan sampai daerah pedesaan, untuk 

mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun pusat kesehatan 

masyarakat (Puskesmas) bergerak dalam pelayanan yang umum yaitu tidak 

terfokus pada tujuan untuk memperoleh keuntungan tetapi tetap harus mengolah 

anggaran dengan sebaik mungkin.  
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Dalam organisasi publik, yaitu puskesmas, dalam hal keuangannya harus baik 

antara  lain transparan dan akuntabel agar anggaran tidak di salah gunakan dan 

kinerja dari pelaksanaan harus dapat dilaporkan dan di pertanggungjawabkan bagi 

pemerintah dan DPR yang mewakili masyarakat. 

Dalam penerapan BLUD pada Puskesmas, banyak hal yang harus dipersiapkan 

untuk memenuhi syarat-syarat agar benar-benarsiapterbentuk BLUD.Namun, 

karena PEMENDAGRI No. 79 Tahun 2018 masih baru, banyak kendala yang 

dihadapi dalam proses penerapan BLUD. Salah satunya mengenai perubahan 

sistem pengelolaan keuangan.Sehingga perlu ditinjau kembali bagaimana 

pengaruh penerapan BLUD terhadap sistem pengelolaan keuangan, kendala apa 

saja yang akan dihadapi, dan dampak apa yang dirasakan bagi Puskesmas dengan 

adanya perubahan sistem pengelolaan keuangan karena terbitnya PEMENDAGRI 

No. 79 Tahun 2018. Selain itu, pengelolaan keuangan pada sektor publik terdapat 

prinsip value for money yaitu konsep pengelolaan yang mendasarkan pada tiga 

elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. 

Salah satu cara untuk evaluaasi yang dapat dipertimbangkan adalah melakukan 

pengukuran kinerja dengan menggunakan konsep value for money. Aspek 

ekonomis menekankan pemerolehan input dengan kualitas dankuantitas tertentu 

pada harga terendah. Aspek efisiensi menekankan output yang dihasilkan sama 

besar denganinput. Serta aspek efektivitas menekankan tingkat pencapaian hasil 

program (outcomes) dengan target yang ditetapkan (Mardiasmo, 2014).  

Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, maka akan menghasilkan pengelolaan 

keuangan yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan 

masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transaparan dan 

bertanggung jawab. Sehingga nantinya kinerja keuangan organisasi sektor publik 

tersebut akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. 

 

2. METODE  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan data primer 

yang didapat dari wawancara dan data sekunder yang didapat dari pengumpulan 
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data berupa dokumen-dokumen. Metode analisis data menggunakan konsep value 

for money yaitu menghitung rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas. 

2.1 Ekonomis 

 Pengukuran ekonomi berkaitan dengan pemerolehan input dengan kualitas 

tertentu dengan harga terendah. Hal ini dapat diketahui dengan harga terendah. 

Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan program sejenis dengan 

organisasi lain dan biaya yang dikeluarkan dengan anggaran yang telah 

disetujui (Indra Bastian : 2006).Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan 

ekonomis apabila dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu 

dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Rasio 

ekonomis akan membandingkaninput  yaitu harga beli yang tercantum pada 

belanja-belanja di RKA denganinput value yaitu Standarisasi Biaya Kegiatan, 

Diklat, Honorarium, dan Sewa dengan belanja yang dikeluarkan oleh 

pemerintah di Kabupaten Kendal. 

 Penelitian ini menggunakan data selama dua tahun yaitu tahun 2017 dan 2018.  

Untuk mengetahui suatu ekonomis maka dari hasil rasio dibuat grafik. Lalu, 

dari grafik yang telah dibuat akan dibandingkan  dan diintepretasikan apakah 

dalam dua tahun menunjukkan penurunan atau kenaikan ekonomis. 

Rasio Ekonomis =  
     

           
        (1) 

Ketentuan: 

(a) Jika < 100% berarti Ekonomis 

(b) Jika = 100% berarti Ekonomis Berimbang 

(c) Jika > 100% berarti Tidak Ekonomis 

2.2 Efisiensi 

Efisiensi adalah hubungan antara  input  dan  output  dimana barang dan jasa 

yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai  output  tertentu. 

Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan rasio antara  output  dan  

input. Semakin besar rasio berarti semakin tinggi tingkat efisiensinya. Pada 
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rasio efisiensi ini, inputdiperoleh dari total tarif per program dan ouput 

diperoleh dari jumlah tindah per program yang terdapat pada Laporan Rincian 

Penerimaan. 

Cara untuk mengetahui efisien atau tidak suatu program membandingkan 

input yaitu total tarif dan outputyaitu jumlah tindakan pasien pada suatu 

grafik. Pada penelitian ini menggunakan 11 program yang terdiri dari 

pelayanan medik (10 program) dan pelayanan non medik (1 program) di 

tahun 2017 dan 2018. Sebuah grafik akan menunjukkan input dan ouput per 

program selama satu tahun, sehingga bisa terlihat apakah suatu program 

sudah efisien atau tidak efisien. Selanjutnya, hasil dari tahun 2017 dan 2018 

akan dibandingkan untuk mengetahui apakah terjadi penurunan atau kenaikan 

efisiensi dari program-program tersebut. 

Rasio Efisiensi =
     

      
         (2) 

Jika input <ouput  maka efisien 

Jika input = ouput  maka efisien berimbang 

Jika input >ouput  maka tidak efisien 

2.3 Efektivitas 

Efektifitas  adalah  ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka 

organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting 

yang perlu dicatat, adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa 

besat biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.  

Outcomes  merupakan penilaian publik/pelanggan terhadap hasil dari setiap 

output program pemerintah. Outcomes diperoleh dari indikator kinerja kunci 

yang terdapat di Puskesmas Boja I. Untuk mengetahui rasio efektivitas, maka 

data diperoleh dari 12 indikator kinerja kunci (key performances indicator) 

diantara lain yaitu :Jumlah Balita Gizi Buruk Ditemukan, Jumlah Kematian 

Ibu, Jumlah Kematian Bayi, Jumlah Kasus Aids, Jumlah ODHA yang masih 

mendapat ARV, Kasus Pneumonia Balita, Kasus Diare, Kasus Hepatitis 

B,Kasus AFP yang ditemukan pada penduduk usia <15 tahun, Jumlah 
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Kematian Akibat DBD, Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat (STBM), Jumlah Kejadian KLB yang terdapat di SPM 

(Standar Pelayanan Minimal) selama dua tahun, yaitu 2017 dan 2018. 

Selanjutnya, dari jumlah pertahun 2017 dan 2018 dibuat grafik lalu 

dibandingkan dengan ketentuan : 

Rasio Efektivitas :Outcomes 2017 : Outcomes 2018 

(a) Jika  Jumlah kasus yang ditemukan pada suatu indikator pada tahun 

2018 < 2017 berarti efektif 

(b) Jika Jumlah kasus yang ditemukan pada suatu indikator pada 

tahun 2018 = 2017 berarti efektif berimbang 

(c) Jika Jumlah kasus yang ditemukan pada suatu indikator pada 

tahun 2018 > 2017 berarti tidak efektif 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Wawancara 

3.1.1 Latar Belakang Puskesmas Boja I menjadi BLUD 

Keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 

menjadikan UPTD Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD).Penerapan BLUD di Puskesmas Boja I dimulai mulai tanggal 2 

januari 2019 sesuai ketetapan dari Bupati Kendal. 

3.1.2 Syarat-Syarat menjadi BLUD 

Syarat-syarat sebagai persiapan menjadi BLUD adalah : 

1) RBA ( Rencana Bisnis Anggaran ) 

2) Pola Tata Kelola dari UPTD ke BLUD 

3) SPM (Standar Minimal Pelayanan) dari Dinas Kesehatan yang ngeacu 

pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 

4) Laporan Keuangan dalam dua tahun secara rinci untuk mengcover 

dalam masa dua tahun, setaip tahun ada kenaikan 10% dalam waktu 

berjalan. 

5) Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kinerja 

keuangan. 



7 
 

6) Rencana Strategi Bisnis (RSB). 

7) Laporan Keuangan Pokok atau Prognosa Proyeksi Laporan Keuangan. 

8) Laporan audit, pernyataan bersedia untuk diaudit secara indpenden. 

3.2 Proses Pengelolaan Keuangan BLUD 

 

Gambar 1. Diagram Alir Proses Pengelolaan Keuangan BLUD 

3.3 Laporan Keuangan BLUD 

Laporan keuangan BLUD yang dibuat oleh Puskesmas meliputi : 

1) Laporan Realisasi Anggaran (:LRA). 

2) Laporan Sisa Saldo Anggaran lebih. 
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3) Laporan Perubahan Ekuitas. 

4) Neraca. 

5) Laporan Arus Kas. 

6) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). 

3.4 Rekening yang digunakan oleh Puskesmas 

Terdapat beberapa rekening di Bank Jateng yang digunakan untuk transaksi yaitu:  

1) Rekening untuk menampung pendapatan dan pengeluaran. 

2) Fasilitas CMS  dari Bank Jateng (Cash Management System) untuk TNT 

(Transaksi Non Tunai). 

3) Rekening giro untuk dana APBD dan BOK. 

3.5 Kendala-Kendala dalam Penerapan BLUD 

Dalam penerapan BLUD di Puskesmas Boja I, terdapat kendala-kendala yang 

dihadapi yaitu : 

1) Beberapa peraturan yang belum disahkan oleh Bupati Kabupaten Kendal 

diantaranya untuk renumerasi atau sebelumnya disebut dengan 

Pembagian Jasa Layanan. 

2) Penggunaan uang untuk pengeluaran masih ada kendala karena peraturan 

dari Bupati Kendal juga belum turun, sehingga dari bulan Januari sampai 

bulan Maret, Puskesmas belum bisa membelanjakan keperluan 

Puskesmas 

3) Terdapat administrasi, adapun perihal SPJ yang masih harus menunggu 

peraturan dari Dinas Kesehatan selaku penanggungjawab dari 

Puskesmas. 

4) Sejak bulan Januari hingga Juni belum bisa dimanfaatkan terutama yang 

kapitasi, Jasa Kapitasi atau Jasa Pelayanan Puskesmas baik dari segi 

perawatan bahkan JKN yang klaim jasa rawat inap karena  Puskesmas 

Boja I ini merupakan Puskesmas Rawat Inap. Untuk klaim BPJS di bulan 

Desember tahun 2018 sampai bulan Juni 2019 klaim belum terbayarkan. 

Jadi, untuk saat ini belum ada perubahan dikarenakan belum bisa 

dimanfaatkan, tidak hanya di Puskesmas Boja I saja, tetapi di 30 
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Puskesmas di Kabupaten Kendal semua mengeluh karena terganjal 

belum turunnya Peraturan Bupati mengenai BLUD 

5) Dinas kesehatan dan Puskesmas belum siap dalam penerapan BLUD, 

karena kuramgmya pembinaan, sehingga harus merevisi beberapa hal 

seperti SOP penggunaan dana, administrasi dan SPJ yang menjadi 

hambatan dalam penggunaan dana beberapa bulan yang lalu 

3.6 Solusi selama terdapat Kendala dalam Penerapan BLUD 

Selama terdapat kendala dalam pemanfaatan dana, Puskesmas Boja I 

dalambeberapa bulan hanya menggunakan subsidi BOK (Bantuan Operasional 

Kesehatan) untuk biaya operasional Puskesmas 

3.7 Pengelolaan Keuangan Puskesmas sebelum BLUD 

1) Klaim kapitasi dari JKN mengacu pada Peraturan Presiden (PERPRES). 

2) Puskesmas hanya mempunyai rekening untuk menampung  JKN, itu dari 

dana kapitasi dan dari klaim rawat inap. Namun, untuk rekening kas 

sendiri tidak ada karena dari rekening yang ada di Puskesmas itu hanya 

untuk menampung dan disetorkan ke kas daerah. Untuk rekening JKN 

kapitasi juga untuk penggunaan uangnya dari Puskesmas ditransfer 

langsung dan pertanggungjawabannya disampaikan ke Dinas Kesehatan. 

Jadi, untuk rekening kas ikutnya di Dinas Kesehatan. 

3) Untuk bagian akuntansinya atau dalam pelaporan keuangannya ikut di 

BAKEUDA (Badan Keuangan daerah) karena penerimaan dari 

Puskesmas harusdisetor ke ke Kas Daerah. 

4) Setiap ada perubahan anggaran, Puskemas harus menunggu perubahan 

dari Kabupaten Kendal  yang diajukan ke DPR untuk disetujui. 

Disamping itu, sebelum BLUD, untuk dana pendapatan harus disetor 

dulu ke kas daerah baru kita ambil dengan adanya SPJ pengeluaaran baru 

bisa diambil dan digunakan. 

3.8 Perubahan Pengelolaan Keuangan setelah BLUD 

1) Payung hukum BLUD Puskesmas tidak mengacu pada PERPRES tetapi 

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79, Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 serta Peraturan Bupati. 
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2) Puskesmas sudah memiliki rekening sendiri dan bisa untuk transaksi. 

Sehingga, tidak perlu disetor ke Kas Daerah karena rekening sudah 

terpisah. 

3) Selaku BLUD, Puskesmas harus membuat sendiri dan bertanggungjawab 

terhadap keuangan sendiri karena sudah tidak menyetorkan lagi dikas 

daerah. 

4) Penerapan BLUD ini, mempermudah Puskesmas dalam pengelolaan 

keuangannya, terutama dalam pemanfaatan dana. 

3.9 Struktur Organisasi BLUD 

Mengenai struktur organisasi di BLUD, BLUD dipimpin oleh Pimpinan BLUD 

dalam hal ini dijabat oleh Kepala Puskesmas, kemudian ada Pejabat Teknis 

dijabat oleh PJKN karena sekaligus untuk memantau kegiatan Puskesmas 

terutama kegiatan diluar gedung meskipun juga ada keiatan didalam gedung. Lalu, 

untuk Pejabat Keuangan terdiri dari Bendahara Penerimaan BLUD dan Bendahara 

Pengelaran BLUD karena BLUD di Kabupaten Kendal masih ada subsidi dari 

pemerintah daerah juga ditunjuk Bendahara APBD dalam hal ini sebagai 

Bendahara Pengeluaran Pembantu, karena pengeluarannnya ikut di Dinas 

Kesehatan. Selanjutnya, Bendahara BOK dari Kementerian Kesehatan Pusat yang 

dananya dikelola di APBD kemudian nanti disalurkan ke BLUD Puskesmas. 

3.10 Value For Money 

3.10.1 Rasio Ekonomis 

Tabel 1. Perbandingan rasio ekonomis pada tahun 2017 dan 2018 

Tahun Ekonomis Ekonomis 

Berimbang 

Keterangan 

2017 (72 item) 53% 11% 36% 

2018 (100 item) 73% 7% 20% 

Jika dilihat dari presentasinya, dari tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan 18% 

nilai ekonomisnya tetapi pada nilai tidak ekonomis juga terjadi kenaikan 14%. 

Diikuti dengan nilai ekonomis berimbang yang naik 1%. Tetapi, dengan melihat 
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jumlah item yang dibeli pada tahun 2017 dan 2018 yang berbeda 31 item, maka 

jika dilihat dari nilai ekonomisnya yang meningkat tajam bisa dikatakan bahwa 

pada tahun 2018 lebih ekonomis dari tahun 2017. 

3.10.2 Rasio Efisiensi 

Dari keseluruhan, rasio efisiensi tahun 2018 kurang efiisen dari rasio efisiensi di 

tahun 2017. Penyebabnya adalah terbitnya Peraturan Bupati yang baru mengenai 

tarif pelayanan yang diterapkan di bulan Maret tahun 2018. Sehingga terjadi 

kenaikan tarif yang dilihat dari segi belanja, biaya berobat menjadi lebih mahal 

dan menjadi beban untuk masyarakat. 

3.10.3 Rasio Efektivitas 

Dari keseluruhan 12 indikator, ada 7 yang menunjukkan hasil sudah efektif yaitu 

jumlah balita gizi buruk, jumlah kasus aids, kasus diare, kasus hepatitis B, kasus 

AFP yang ditemukan pada penduduk pada usia <15 tahun, jumlah kematian akibat 

DBD, dan jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 

(STBM). Sedangkan 5 indikator lainnya yaitu jumlah kematian ibu, jumlah 

kematian bayi, jumlah ODHA yang masih mendapat ARV, kasus pneumonia 

balita, dan jumlah kejadian KLB (Kejadian Luar Biasa) menunjukkan hasil tidak 

efektif. Jadi, dari tahun 2017 ke 2018 dikatakan kurang efektif karena ada 

sebagian capaian outcomes yang telah efektif, namun sebagian juga belum. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

1) Perubahan dari UPTD ke BLUD pada Puskesmas mulai diberlakukan 

pada tanggal 2 Januari2019, satu tahun setelah terbitnya Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 79 tahun 2019, revisi dari peraturan 

sebelumnya. 

2) Impelementasi Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas selama 2 

Januari 2019 hingga 11 Juni 2019 mengalami kendala karena banyak 

peraturan daerah mengenai Badan Layanan Umum Daerah yang belum 

disahkan oleh Bupati. 
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3) Pengaruh Impelementasi Badan Layanan Umum Daerah pada 

Puskesmas menyebabkan Puskesmas harus secara siap secara mandiri 

dalam pola pengelolaan keuangan  

4) Analisis dari rasio ekonomis tahun 2017 ke tahun 2018 menyimpulkan 

Puskesmas sudah ekonomis. Hal ini karena terdapat kenaikan rasio 

ekonomis dari tahun 2017 ke tahun 2018 

5) Analisis dari rasio ekonomis tahun 2017 ke tahun 2018 menyimpulkan 

bahwa Puskesmas kurang efisien. Hal ini karena pada bulan Maret 

tahun 2018 terbit Peraturan Pemerintah yang baru di Kabupaten Kendal 

mengenai tarif pelayanan, sehingga menyebabkan kenaikan tarif yang 

dari segi belanja akan menjadi beban bagi masyarakat.  

6) Analisis dari rasio efektivitas tahun 2017 ke tahun 2018 menyimpulkan 

bahwa Puskesmas kurang efektif.dikatakan kurang efektif karena sudah 

ada mencapai nilai efektivitas tetapi tidak secara kseluruhan.  Hal ini 

karena pada dari 12 indikator yang dianalisis, tujuh diantaranya sudah 

efektif. Namun, sisanya tidak efektif 

.4.2 Keterbatasan 

1) Penelitian ini hanya dilakukan di Puskesmas Boja I, Kecamatan Boja, 

Kabupaten Kendal, sehingga tidak dapat menggeneralisasi seluruh 

Puskesmas di Kabupaten Kendal. 

2) Penelitian ini dalam terdapat beberapa harga yang tidak tercantum 

padapada perhitungan rasio ekonomis didalam Standarisasi Biaya 

Kegiatan, Diklat, Honorarium, dan Sewa didalam Peraturan Bupati 

Kabupaten Kendal nomor 35, sehingga penulis mencari alternatif lain 

dengan mencari harga pasarnya. 

3) Terdapat beberapa program yang tidak memiliki kegiatan pada bulan 

tertentu tercantum dalam Laporan Perincian Penerimaan. 

4) Peneliti hanya mengambil indikator kinerja kunci (key performace 

indicator) sebagai outcomes pada rasio efektivitas. 
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4.3 Saran 

1) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal seharusnya lebih 

memperhatikan waktu terkait penerbitan Peraturan Bupati 

mengenai BLUD, sehingga terdapat kendala dalam pelaksanaan 

BLUD di Puskesmas selama enam bulan, terkait pemanfaatan 

dana. 

2) Bagi Pemerintah Daerah seharusnya selalu memutakhirkan 

(update) harga-harga didalam standar biaya yang menyesuaikan 

dengan harga pasar. Khususnya, yang tercantum pada Peraturan 

Bupati Kabupaten Kendal nomor 35. 

3) Bagi Puskesmas, perlu penyusunan lebih lanjut tentang SOP 

(Standar Operasional Prosedur) bulanan untuk kegiatan. 

Sehingga, pembagian kegiatan lebih proposional. 

4) Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya objek lain atau  

menambah variabel-variabel lain  yang dapat diukur  dari nilai 

ekonomis, efesiensi, dan efektivitasnya. 
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