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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG    

     Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 menyatakan 

bahwa, fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat 

yang digunakan dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, baik itu 

promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, dan /atau masyarakat. 

Klinik Pratama “Bangun Medika” dan Apotik “Bangun Medika” 

Semarang adalah suatu usaha jasa di bidang fasilitas pelayanan kesehatan, 

yang dimiliki oleh perorangan, berlokasi dalam satu bangunan dan dikelola 

oleh satu manajemen, beralamat di Jl. Bangunharjo I /12A Banyumanik 

Semarang. Usaha ini didirikan pada tanggal 5 Desember 2009, berlatar 

belakang kepedulian sosial. Pada awal berdiri, klinik ini masih melayani 

pasien umum dan spesialis dan banyak melayani warga kurang mampu di 

sekitar. Dengan berjalannya waktu diharapkan akan terus berkembang. 

       Dalam perkembangannya kemudian, tahun 2011 Klinik “Bangun Medika” 

mulai bekerja sama dengan Askes. Pada tahun 2014, Askes beralih menjadi 

BPJS, maka Klinik Bangun Medika otomatis menjadi mitra BPJS dan tahun 

2015 bernama Klinik Pratama “Bangun Medika”, dengan spesifikasi pelayanan 

bagi pasien umum non spesialis. Sejak tahun 2017 ditambahkan pelayanan 

klinik gigi dalam satu atap dan bekerjasama dengan BPJS hingga sekarang. 
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Kapitasi peserta Askes yang beralih menjadi peserta BPJS pada bulan 

Januari 2014 adalah 351 peserta. Jumlah relatif sedikit karena pelayanan Askes 

awalnya diadakan untuk melayani kebutuhan keluarga TNI di kompleks 

Diponegoro, dan  belum diupayakan pengenalan  kepada masyarakat lebih luas. 

Tabel 1.1. Kapitasi Kepesertaan Askes / BPJS 2013 - 2017 

Bulan 
2013      

( Askes) 
2014 

(BPJS) 
2015 

(BPJS) 
2016 

(BPJS) 
2017 

(BPJS) 
Januari 252 351 1053 1834 1727 
Februari 255 375 1114 1806 1784 
Maret 263 420 1529 1845 1774 
April 276 452 1581 1888 1763 
Mei 293 593 1621 1858 1770 
Juni 298 634 1661 146 1770 
Juli 302 676 1762 1829 1773 

Agustus 323 701 1848 1834 1809 
September 328 756 1802 1757 1796 
Oktober 333 838 1841 1708 1779 

November 345 892 1841 1761 1791 
Desember 343 944 1841 1746 1784 
Rata-rata 301 636 1625 1809 1777 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018) 

Tabel 1.2. Jumlah Kunjungan Pasien Klinik 2009 - 2017 

Tahun ke Periode Jumlah Kunjungan 

1 2009 206 
2 2010 3275 
3 2011 3015 
4 2012 2862 
5 2013 2866 
6 2014 3841 
7 2015 4671 
8 2016 4681 
9 2017 4963 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018) 
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Seiring penambahan kuota kepesertaan BPJS, maka terjadi peningkatan 

jumlah kunjungan  pasien yang berobat. Sehingga tren kunjungan pasien klinik 

Bangun Medika periode tahun 2009-2017 seperti pada diagram berikut ini : 

 

Gambar 1.1. Jumlah Kunjungan Pasien 2009 – 2017 

Sumber: Data sekunder yang diolah dan observasi partisipan (2018) 

 
       Meskipun terjadi kenaikan kapitasi kepesertaan BPJS dan kenaikan 

kunjungan pasien yang datang untuk berobat, yang berarti kepercayaan 

masyarakat pemakai jasa cukup baik dan terus meningkat, namun berdasar 

hasil observasi dan data, pemasukan menurun dalam tiga tahun terakhir 2015-

2017, dan terjadi defisit karena pengeluaran hingga melebihi pemasukan pada 

tahun 2017. Diduga karena kapitasi peserta BPJS baru sekitar 1700 peserta, 

sedangkan kapitasi ideal agar tidak defisit minimal 3.000 peserta, dan untuk 

surplus dibutuhkan sekitar 5.000 peserta. Jumlah kepesertaan BPJS masih 

belum memenuhi target untuk mencapai kapitasi ideal guna menutup 

pengeluaran biaya operasional, sehingga perlu diupayakan  strategi terbaik 

guna peningkatan kapitasi kepesertaan BPJS agar usaha terus berkembang baik. 
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 Gambar 1.2. Pemasukan dan Pengeluaran Klinik Pratama Bangun  

                           Medika dan Apotik Bangun Medika 2015 – 2017 

 Sumber: Data sekunder yang diolah dan observasi partisipan (2018) 

 

Sebagai perbandingan dari hasil wawancara sampel pesaing klinik, Klinik 

Pratama Gracia Ungaran saat memulai kerjasama dengan BPJS telah memiliki 

kapitasi 5.000 peserta Askes, karena sebelumnya memang telah intensif 

dilakukan pengembangan sebagai dokter praktek pribadi Askes, kemudian 

berkembang menjadi klinik dan setelah era BPJS mengembangkan pelayanan 

dengan upaya lebih intensif pengenalan pada masyarakat dan rekomendasi 

pelanggan, sehingga kini tercapai 9.500 peserta hampir limit 10.000 peserta.  

Sedangkan untuk sampel Klinik Pratama Satmoko Sampangan, pada awal 

bekerjasama dengan BPJS telah memiliki 2.000 peserta BPJS, dengan upaya 

marketing yang intensif melalui pengenalan pada masyarakat sampai tingkat 

kecamatan,dalam waktu 6 bulan menjadi 8.000 peserta dan kini mencapai limit 

10.000 peserta, sudah tidak menerima peserta BPJS dari pendaftaran manual, 

namun masih dapat menerima peserta baru  melalui aplikasi JKN mobile.    
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Ketentuan besaran kapitasi berdasar Permenkes nomor 12 tahun 2016  

adalah Rp. 10.000,00 untuk tiap pasien bagi klinik pratama dengan 2 dokter 

umum dan 1 dokter  gigi. Maka besaran kapitasi BPJS yang diterima Klinik 

Pratama Bangun Medika yang memiliki 2 dokter umum dan 1 dokter gigi 

adalah sekitar 1.700 peserta x Rp. 10.000,00. Jumlah tersebut belum menutup 

kebutuhan biaya operasional usaha, biaya gaji, pembelian obat, sehingga perlu 

tambahan pemasukan dari pelayanan non BPJS, namun selama ini masih belum 

mencukupi sehingga harus ditopang pemilik. Bila dibandingkan dengan klinik 

sampel pesaing Klinik Pratama Gracia Ungaran dan Klinik Pratama Satmoko 

Sampangan, dengan peserta BPJS telah mencapai sekitar 10.000, maka besaran 

kapitasi BPJS yang mereka terima adalah sebesar sekitar 10.000 peserta x Rp. 

10.000,00. Jumlah tersebut tentu jauh lebih besar sehingga dapat menutup biaya 

operasional, apalagi ditunjang adanya pemasukan dari pelayanan non BPJS.  

Secara fasilitas bangunan kedua klinik sampel pesaing tersebut merupakan 

rumah tinggal yang dimanfaatkan menjadi klinik, sedangkan Klinik Pratama 

dan Apotik Bangun Medika dari awal didisain untuk fungsi klinik dan apotek 

sehingga lebih tertata sesuai standar Permenkes. Fasilitas bangunan yang baik 

adalah nilai lebih yang didapat pengguna jasa kesehatan, namun perlu upaya 

pengenalan masyarakat lebih intensif untuk menarik minat kepesertaan BPJS.  

Dari gambaran singkat kondisi obyek penelitian dan kondisi sampel klinik 

pesaing tersebut dapat dilihat, bahwa banyaknya jumlah peserta BPJS yang 

terdaftar di suatu fasilitas kesehatan, memang menjadi faktor utama penentu 

besar kecilnya pendapatan suatu usaha klinik pratama di era JKN- BPJS. 
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       Strategi adalah seni dan ilmu untuk merencanakan dan pengarahan dari 

operasi militer dalam skala besar (art and science of planning and divecting 

large scale military operations), bertujuan untuk memenangkan peperangan 

atau mengalahkan lawan. Bila suatu perusahaan tidak siap mengalahkan, maka 

akan dikalahkan, baik oleh faktor lingkungan internal atau faktor lingkungan 

eksternal  (Prawirosentono, 2016:3). Sedangkan Rangkuti (2017:3-5) dalam 

bukunya menyatakan bahwa, “Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan”.  

       Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor – yaitu faktor-

faktor internal yang terdiri dari kekuatan  (Strengths) dan kelemahan 

(Weaknesses), serta faktor-faktor eksternal yang terdiri dari peluang 

(Opportunities) dan ancaman (Threats) - secara sistematis, untuk merumuskan 

strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan faktor kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat 

meminimalkan faktor kelemahan dan ancaman  tersebut (Rangkuti, 2017:19).  

         Perkembangan jaman termasuk government policy merupakan faktor 

lingkungan eksternal, bisa menjadi peluang dan atau sekaligus ancaman, 

tergantung cara untuk menyikapinya. Era JKN – BPJS telah menghasilkan 

kebijakan pemerintah tentang program universal health coverage 2019, 

kepesertaan BPJS, kewajiban kerjasama Faskes dan BPJS serta nilai besaran 

kapitasi BPJS yang diterima Faskes, sehingga semua fasilitas kesehatan harus 

dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Oleh karena itu perlu 

dipikirkan strategi yang tepat agar usaha pelayanan kesehatan tetap dapat 

berkembang. Salah satu strategi yang tepat adalah dengan Analisis SWOT. 



 
 
 

7

         Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul “STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KLINIK 

PRATAMA ”BANGUN MEDIKA” DAN APOTIK  ”BANGUN  

MEDIKA” SEMARANG BERDASAR ANALISIS SWOT”.  

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

       Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka perumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: ”Bagaimanakah strategi pengembangan usaha 

Klinik Pratama ”Bangun Medika” dan Apotik ”Bangun Medika” Semarang 

berdasar Analisis SWOT ?” 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

       Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: ”Untuk mengetahui strategi 

pengembangan usaha Klinik Pratama ”Bangun Medika” dan Apotik ”Bangun 

Medika” Semarang berdasar analisis SWOT”  

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi pihak pemilik usaha yang diteliti, hasil penelitian dapat menjadi 

referensi atau pertimbangan menentukan strategi pengembangan usaha 

Klinik Pratama “Bangun Medika” dan Apotik “Bangun Medika” Semarang. 

2. Bagi pihak akademisi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi 

atau masukan bagi penelitian lain dengan topik serupa di masa mendatang. 
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