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ABSTRAK 

Kenaikan iuran BPJS kesehatan yang secara serentak di seluruh wilayah Indonesia 

mengakibatkan beberapa dampak bagi keikutsertaan peserta BPJS kesehatan di berbagai wilayah, 

tidak terkecuali di Lampung. Salah satu Kabupaten di Lampung yaitu Lampung Utara terdapat 

peserta BPJS yang memutus kontrak peserta secara sepihak dengan tidak membayar iuran di setiap 

bulannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak kenaikan iuran BPJS 

Kesehatan terhadap keikutsertaan peserta masyarakat di Kabupaten Lampung Utara serta bagaimana 

perspektif ekonomi Islam melihat kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini? Tujuan dari penelitian ini 

adalah, untuk mengetahui dampak kenaikan BPJS Kesehatan terhadap keikutsertaan peserta 

masyarakat di Kabupaten Lampung Utara dan untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam tentang 

iuran BPJS Kesehatan dan keikutsertaan masyarakat di Kabupaten Lampung Utara. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan 

(Field Reasearch). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data 

diperoleh dari himpunan pendapat, tanggapan, informasi maupun keterangan yang berbentuk uraian 

dalam menguangkapkan masalah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

wawancara dan dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi 

dalam bentuk pertanyaan langsung pada objek penelitian serta berupa laporan serta keterangan yang 

dapat mendukung penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan penulis memperoleh kesimpulan berikut 

ini. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan membagi dua kelompok peserta yang keberatan dan yang tidak 

keberatan. Peserta BPJS Kesehatan yang keberatan merasa iuran yang mereka bayar sudah tergolong 

mahal, bila iuran dinaikan, mereka lebih memillih untuk turun kelas. Kelompok masyarakat yang 

menerima kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak terlalu mempermasalahkan kenaikan iuran ini, tetapi 

dengan syarat pelayanan yang diberikan pada peserta BPJS ditingkatkan; Kenaikan iuran bagi 

peserta BPJS Kesehatan terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah iuran yang 

dibayarkan oleh peserta dengan jumlah klaim manfaat yang dibayarkan kepada fasilitas kesehatan 

yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Hal ini berdampak pada keuangan yang mesti 

ditanggung oleh BPJS Kesehatan yang dari tahun ke tahun mengalami defisit; Kenaikan iuran BPJS 

kesehatan sebenarnya didasari paada asas gotong royong, yang dalam ekonomi Islam tergolong ke 

dalam skema yang dibolehkan syariat yakni akad tabarru. Program BPJS Kesehatan yang menarik 

iuran dari peserta dimaksudkan untuk secara bersama-sama (gotong royong) menanggung resiko. 

 

Kata kunci: BPJS Kesehatan, Iuran BPJS Kesehatan, Pengguna, Ekonomi Islam 
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ABSTRACT 

 
The increase in bpjs health dues simultaneously throughout Indonesia resulted in several 

impacts for the participation of bpjs health participants in various regions, not exception in 

Lampung. One of the regencies in Lampung, North Lampung, there are BPJS participants who break 

the contract of participants unilaterally by not paying dues in each month. The formulation of the 

problem in this study is how the impact of the increase in BPJS Health dues on the participation of 

community participants in North Lampung Regency and how the Islamic economic perspective sees 

the increase in BPJS Health dues? The purpose of this study is to know the impact of the increase in 

BPJS Health on the participation of community participants in North Lampung Regency and to know 

the Islamic Economic view on bpjs health dues and community participation in North Lampung 

Regency. 

The research method used in this study is field research method (Field Reasearch). Field 

research is research conducted by collecting data obtained from a set of opinions, responses, 

information and information in the form of descriptions in solving problems. The method of data 

collection used is the method of interview and documentation, which is a way used to obtain data 

and information in the form of questions directly on the object of research and in the form of reports 

and information that can support research. 

Based on the results of the study the authors obtained the following conclusions. The 

increase in bpjs health dues divides two groups of participants who object and who do not mind. 

Bpjs health participants who object to the dues they pay are already relatively expensive, if the dues 

are raised, they prefer to drop the class. Community groups that receive an increase in bpjs health 

dues do not really care about this increase in dues, but provided that the services provided to bpjs 

participants are improved; The increase in dues for bpjs health participants occurred due to an 

imbalance between the amount of dues paid by participants and the number of benefit claims paid to 

health facilities that have cooperated with bpjs health. This has an impact on the finances that must 

be borne by bpjs health which from year to year has a deficit; The increase in bpjs health dues is 

actually based on the basic paada gotong royong, which in the Islamic economy is classified into a 

scheme that is permissible sharia namely tabarru agreement. Bpjs health program that attracts dues 

from participants is intended to jointly (gotong royong) bear the risk. 

 

Keywords: BPJS Health, BPJS Health Dues, Users, Islamic Economy 
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MOTTO 

                             

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah [5] : 2)  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul 

 

Judul merupakan suatu gambaran utama permasalahan pada suatu penelitian karya ilmiah. 

Maka, sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut mengenai judul 

ini, dan guna memperoleh gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami serta untuk 

menghindari kekeliruan bagi pembaca, penulis merasa perlu untuk menjelaskan kata yang menjadi 

judul dalam proposal ini. Oleh karena itu, ada hal-hal yang perlu ditegaskan dari judul penelitian ini. 

Penegasan ini dimaksudkan untuk membatasi permasalahan dan mengghindari salah penafsiran. 

Artinya, dengan adanya penegasan pada setiap kata maka semuanya akan menjadi jelas, terarah, dan 

mudah dipahami. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul “Analisis Dampak Kenaikan Iuran 

BPJS Kelas 1, 2, Dan 3 Terhadap Pengguna BPJS Kesehatan Dalam Persepektif Ekonomi Islam 

(Studi Pada Masyarakat Lampung Utara)”adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Dampak pada pembahasan ini ialah Analisis Dampak Kebijakan yang memiliki makna 

suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu Kebijakan pemerintah yang 

direncanakan melalui regulasi oleh pemerintah pada sebuah program kerja yang diperlukan 

untuk kesejahteraan rakyat dibidang tertentu.
1
 

2. Kenaikan adalah perihal naik, peningkatan, penambahan.
2
 Iuran adalah jumlah uang yang 

dibayarkan anggota perkumpulan kepada bendahara setiap bulan (untuk biaya administrasi, 

rapat anggota, dan sebagainya) bisa juga diartikan sebagai memberi (menyerahkan dan 

sebagainya) sumbangan untuk keperluan bersama (organisasi, dan sebagainya).
3
 Maka yang 

dimaksud dalam kenaikan iuran adalah penambahan jumlah uang yang dibayarkan oleh anggota 

kepada organisasi/ perkumpulan untuk keperluan bersama. 

3. BPJS merupakan singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS adalah Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk 

menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4
 Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang 

dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
5
 Iuran BPJS memiliki arti jumlah 

uang yang dibayarkan anggota yang tergabung menjadi peserta BPJS pada penyelenggaraan 

Jaminan Sosial Nasional. 

4. Kelas adalah kelompok masyarakat berdasarkan pendidikan, penghasilan, kekuasaan, dan 

sebagainya dapat diartikan golongan, kumpulan (berdasarkan persamaan berbagai sifat tertentu), 

serta dapat pula diartikan sebagai struktur fundamental dari pemrograman berbasis objek, terdiri 

atas semua metode (fungsi dan prosedur) dan data yang diperlukan untuk merepresentasikan 

beberapa objek.
6
 

5. Pengguna adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, 

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak 

untuk diperdagangkan.
7
 

                                                           
1 Isna Fitria Agustina Ricka Octaviani, “Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan 

Mix Use Di Kecamatan Jabon”, Prodi Ilmu Administrasi Negara – FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Jalan Mojopahit 

666 B, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Sidoarjo, (2016). 
2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta : Gramedia Pustaka 

Utama, 2014), 949. 
3 Ibid., 553. 
4 Chazali H. Situmorang, Lintas Terjal Jaminan Sosial-Analisis Perjalanan 5 Tahun BPJS, (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 2018), 5. 
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 
6  Ibid, 804. 
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Pengguna. 
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6. Perspektif Ekonomi Islam adalah sudut pandang terhadap suatu permasalah perekonomian 

manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan 

pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah. 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa maksud judul ini adalah akan 

menelaah secara mendalam mengenai dampak kenaikan iuran kepesertaan pada program BPJS 

Kesehatan. Sehingga skripsi ini berjudul “Analisis Dampak Kenaikan Iuran BPJS Kelas 1, 2, Dan 3 

Terhadap Pengguna BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat 

Lampung Utara)”. 

B. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan adalah salah satu indikator penting bagi tercapainya kehidupan yang sejahtera 

bagi masyarakat. Tingginya kebutuhan akan kesehatan mengalami masalah ketika tidak disertai 

dengan adanya peningkatan pelayanan kesehatan dan dihadapkan dengan penetapan kebijakan yang 

terkadang pro terhadap rakyat, namun beberapa kesempatan justru membebankan perekonomian 

rakyat. Pelayanan kesehatan yang terjangkau secara menyeluruh bagi setiap orang dapat menjadi 

pilar utama dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state).
8
 Hal ini dikarenakan hidup yang 

sehat merupakan kondisi dasar untuk hidup sejahtera, sehingga mendapatkan pelayanan yang baik 

merupakan kebutuhan pokok dan hak bagi semua warga negara. Akan tetapi, karena biaya kesehatan 

yang tinggi tidak semua anggota masyarakat mampu memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. 

Golongan miskin terutama, tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya kesehatan yang layak 

sehingga mereka memiliki musibah ganda ketika mengalami sakit, dimana mereka tidak bisa 

memulihkan kesehatan dan tidak bisa memperoleh penghasilan. 

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan 

Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk 

menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk 

Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan 

beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. BPJS Kesehatan merupakan 

penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima 

program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan 

Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
9
 

Sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN) diterbitkan pada tahun 2004, bahwa Undang-Undang ini merupakan upaya untuk melakukan 

reformasi dibidang sistem jaminan sosial.
10

 Dengan adanya JKN, maka seluruh masyarakat 

Indonesia akan dijamin kesehatannya. Kemudian kepesertaan yang bersifat wajib tidak terkecuali 

masyarakat yang tidak mampu karena metode pembayaan bersifat kesehatan pribadi ditanggung 

pemerintah. 

Selain itu, pembangunan sistem jaminan sosial nasional termasuk salah satu urusan yang 

didesentralisasikan kepada Pemerintah Daerah (Pasal 22 huruf h UU No. 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah).  Hubungan BPJS dengan Pemerintah Daerah terjalin antara lain dalam 

pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program jaminan sosial di era desentralisasi dan otonomi 

daerah, integrasi data PNS Daerah dengan data Kepesertaan Jaminan Sosial, penyelenggaraan sistem 

kesehatan daerah. Terkait dengan jaminan sosial juga dijelaskan dalam Islam, disebut juga dengan 

takaful penjaminan sosial dalam hal ini dimaknai sebagai suatu sistem sosial dimana setiap anggota 

masyarakatnya mendapat jaminan keadaan yang tidak menguntungkan yang menimpanya.
11

 

                                                           
8 Budi Setiyono, “Perlunya Revitalisasi Kebijakan Jaminan Kesehatan di Indonesia”, Jurnal Ilmu Politik, Volume 9 

Nomor 2, (2018), 38.   
9  Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang  Sistem Jaminan Sosial Nasional. 
10 Sulastomo, Sistem Jaminan Sosial Nasional-Sebuah Introduksi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali 

Press, 2007),  2. 
11 Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama 

dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, Cetakan-7, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), 480. 
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Kenaikan iuran BPJS Kesehatan secara resmi telah diketok setelah Presiden Jokowi 

meneken Peraturan atau Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 

Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada 24 Oktober 2019. Penetapan kenaikan iuran BPJS 

tersebut merupakan hasil Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan, Komisi IX DPR RI yang 

menyetujui alternatif kedua dari tiga alternatifyang menyebutkan bahwa “memanfaatkan profit atas 

klaim rasio peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang diproyeksikan pada tahun mendatang aka 

nada profit akibat kenaikan iuran JKN berdasarkan Perpres 75/2019”.
12

 Seluruh segmen peserta 

BPJS Kesehatan tercatat mengalami kenaikan iuran 100 persen. Tentunya, kenaikan iuran BPJS 

kesehatan akan berdampak bagi keikut sertaan peserta yang sebagian besar merupakan masyarakat 

menengah kebawah. 

Kenaikan iuran BPJS kesehatan yang secara serentak di seluruh wilayah Indonesia 

mengakibatkan beberapa dampak bagi keikutsertaan peserta BPJS kesehatan di berbagai wilayah, 

tidak terkecuali di Lampung. Salah satu Kabupaten di Lampung yaitu Lampung Utara terdapat 

peserta BPJS mandiri yang memutus kontrak peserta secara sepihak dengan tidak membayar iuran 

disetiap bulannya. Nurmansyah selaku kepala keluarga mengatakan terlalu mahal apabila harus 

membayar kepesertaan BPJS kesehatan dengan beban 1 istri dan 2 anak dengan kenaikan 100%.
13

 

Dodi Sumardi, Kabid SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kotabumi Kabupaten 

Lampung Utara, menyampaikan bahwa dalam sehari terdapat 5 (lima) hingga 6 (enam) orang yang 

datang ke kantor layanan jaminan kesehatan untuk mengurus persyaratan agar dapat turun kelas 

karena adanya pemberitaan bahwa pada tahun 2020 iuran BPJS akan dinaikan.
14

 Hal ini merupakan 

bagian dari dampak rencana kebijakan publik yang belum diimplementasikan oleh pemerintah. 

Beberapa pengguna BPJS Kesehatan yang penulis wawancarai saat melakukan penelitian 

merasa keberatan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan.  Seperti yang diungkapkan oleh Joko 

Santoso. “Jadi keberatan lah namanya nambah 20rb kali 4 dah 80 sebulan, setahun 1 juta juga kan 

dah lumayan untuk keperluan lain. Berat juga lah, apalagi kami ada 5 orang. Kita berpikir asuransi 

lebih enak tapi berat, tapi kalo kita ga gunakan uang kita balik. Kalo BPJS ini kan pake ga dipake ga 

balik uang kita”.
 15

   

Hal serupa juga diungkapkan oleh Wulandari, salah seorang pengguna BPJS Kesehatan.  

“Naiknya kok tinggi sekali, merasa keberatan. Bagaimana mau dibilang terpaksa bayar nya harus 

segitu dibayar juga, mahal sekali bulanannya. Kalo dipikir pikir berat karena kami ada 6 udah 300 

an sebulan, penghasilan pun minim.”
16

 

Berdasarkan temuan awal dilapangan tersebutlah, penulis tertarik untuk melihat persoalan 

kenaikan iuran BPJS Kesehatan, sebab kebutuhan akan kesehatan merupakan hal yang pokok bagi 

masyarakat. Namun, kenaikan iuran dan penyelenggaraan program yang mengalami devisit menjadi 

hambatan bagi program BPJS. Imbasnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi jalan yang dipilih 

oleh pemerintah. Oleh karena itu, penulis tertarik  untuk meneliti dampak kenaikan iuran BPJS 

Kesehatan terhadap masyarakan Kabupaten Lampung Utara yang notabene pengguna layanan BPJS 

yang merupakan masyarakat menengah ke bawah? Pertanyaan inilah yang mendorong peneliti untuk 

melakukan sesuatu penelitian, terlebih lagi peneliti merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten 

Lampung Utara. 

 

 

 

 

                                                           
12 Chazali H. Situmorang, Lintas Terjal Jaminan Sosial-Analisis Perjalanan 5 Tahun BPJS, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2018), 6. 
13 Wawancara dengan saudara Nurmansyah selaku kepala keluarga sekaligus peserta BPJS kesehatan di BPJS 

Kabupaten Lampung Utara. 
14 Anung Bayu Ardi, “Iuran Naik, Peserta BPJS Kesehatan di Lampung Utara Banyak yang Turun Kelas”, (On-Line) 

tersedia di : https://lampung.tribunnews.com/2019/11/18/iuran-naik-peserta-BPJS-kesehatan-di-lampung-utara-banyak-yang-

turun-kelas, Diakses pada 12 Februari 2020. 
15 Joko Santoso, “Respon Negatif Iuran BPJS”, Wawancara, 21 Februari 2021. 
16  Wulandari, “Respon Negatif Iuran BPJS”, Wawancara, 24 Februari 2021.  
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Tabel 1.1 Besaran Iuran Peserta BPJS Tahun 2019-2020 

 

No. Peserta BPJS Iuran Sebelumnya Iuran Terbaru Mulai Berlaku 

1. PBI Rp 23.000  Rp 42.000 1 Agustus 2019 

 

 

2. PBPU & BP 

Kelas III: Rp 25.500 

Kelas II: Rp 51.000 

Kelas I: Rp 80.000 

Kelas III: Rp 42.000 

Kelas II: Rp 110.000 

Kelas I: Rp 160.000 

1 Januari 2020  

 

 

 

 

 

 

 

3. 
PPU 

Pegawai pemerintah: 

5% (3% pemberi kerja, 

2% peserta) 

Pegawai BUMN dan 

karyawan swasta: 5% 

(4% pemberi kerja, 1% 

peserta) 

Batas upah/gaji paling 

tinggi sebagai dasar 

perhitungan: Rp 8 juta 

Batas upah paling 

rendah: UMK/UMP 

Pegawai pemerintah: 5% 

(4% pemberi kerja, 1% 

peserta) 

Pegawai BUMN dan 

karyawan swasta: 5% 

(4% pemberi kerja, 1% 

peserta) 

Batas upah/gaji paling 

tinggi sebagai dasar 

perhitungan: Rp 12 juta 

Batas upah paling 

rendah: UMK/UMP 

1 Oktober 

2019 untuk 

pegawai 

pemerintah 

1 Januari 

2020 untuk 

pegawai BUMN 

dan karyawan 

swasta 

Sumber : Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019. 

 

Tabel diatas merupakan jumlah perubahan iuran BPJS antara tahun 2019 hingga tahun 2020 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan. Kenaikan 

iuran BPJS mengundang pro dan kontra, kenaikan iuran BPJS Kesehatan selalu menjadi pembahasan 

yang tak kunjung usai bahkan sejak rencana itu diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Penola 

kan datang tidak hanya dari pengusaha, tetapi juga serikat pekerja dan masyarakat peserta mandiri 

jaminan kesehatan, hampir di seluruh Indonesia. 

Masalahnya sekarang adalah, bagaimana dampak kenaikan iuran BPJS terhadap masyarakan 

Kabupaten Lampung Utara yang notabene pengguna layanan BPJS yang merupakan masyarakat 

menengah kebawah? Pertanyaan inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan sesuatu 

penelitian, terlebih lagi peneliti merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Lampung Utara. 

Maka penelitian ini diberi judul. “Analisis Dampak Kenaikan Iuran BPJS Kelas 1, 2, Dan 3 

Terhadap Pengguna BPJS Persepektif Ekonomi Islam” (Studi Pada Masyarakat Lampung Utara 

Menurut Perspektif Islam).  

 

C. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifikasi yang akan diteliti.  Penelitian ini 

memfokuskan  pada kenaikan iuran yang terjadi di BPJS Kesehatan pada pengguna masyarakat 

Lampung Utara.  

 

 

 

https://www.gadjian.com/blog/2019/11/07/pengaruh-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-bagi-perusahaan/
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D. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan terhadap keikutsertaan peserta masyarakat 

di Kabupaten Lampung Utara? 

2. Bagaimana ekonomi Islam melihat kenaikan iuran BPJS Kesehatan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dampak kenaikan BPJS Kesehatan terhadap keikutsertaan peserta 

masyarakat di Kabupaten Lampung Utara. 

2. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam tentang iuran BPJS Kesehatan dan keikutsertaan 

masyarakat di Kabupaten Lampung Utara. 

 

F. Manfaat penelitian 

Setiap penelitian tentunya akan di peroleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat 

bagi penelitian maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun yang menjadi manfaat penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran tentang 

variabel apa saja yang berdampak akibat dari kenaikan iuran BPJS serta mengetahui tentang 

kajian dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

b. Menjadi bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak-

pihak tertentu guna menjadikan penelitian ini menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut 

terhadap objek sejenis atau aspek lainya yang belum tercakup dalam penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat 

dijadikan masukan terhadap masyarakat selaku peserta BPJS dan Pemerintah sebagai pemangku 

kebijakan. Serta informasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan dalam penyusunan 

kebijakan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan agar suatu kebijakan dapat tepat guna 

dan tepat sasaran dalam Perspektif Ekonomi Islam. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman 

peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan berdasarkan kenyataan di lapangan. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam penulisan 

skripsi ini, agar penulis mendapat gambaran dalam menyusun kerangka pikir dengan harapan peneliti 

dapat menyajikan skripsi yang mudah dipahami dan relevan.  Maka penulis perlu menjelaskan 

tentang topik yang berkaitan dengan masalah tersebut, beberapa kajian dan pembahasan tersebut 

diantara adalah sebagai berikut :  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lulus Wijayanti, dkk yang berjudul “Dampak Kenaikan Iuran 

BPJS Terhadap Pengguna BPJS”. Dalam penelitian ini Lulus Wijayanti memperoleh kesimpulan 

bahwa terdapat dampak positif dan negative dalam kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dampak 

positifnya antara lain peningkatan layanan, mengatasi defisit, pertumbuhan sektor farmasi, 

peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan sosialisasi program BPJS, tan jangkauan penyakit 

yang ditanggung semakin luas dan peningkatan jangkauan rumah sakit. Dampak negatifnya 

antara lain penurunan kelas, peserta yang berhenti membayar iuran, bertambahnya peserta kelas 

tiga, penurunan minat masyarakat, beralihnya masyarakat ke asuransi swasta, inflasi, dan 

meningkatnya kemiskinan.
17

 Persamaan penelitian dengan skripsi penulis mengenai pokok 

                                                           
17 Lulus Wijayanti, dkk, 2020,  “Dampak Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Terhadap Pengguna BPJS”, Jurnal 

Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 4 No. 1, 67.  
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pembahasan yang mengenai dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, perbedaan terletak pada 

jenis penelitian. Bila penulis menggunakan penelitian lapangan mengenai dampak kenaikan iuran 

BPJS Kesehatan pada masyarkat Lampung Utara sedangan Lulus Wijayanti menggunakan studi 

pustaka. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Hanggono Rarasati yang berjudul “Dampak Kenaikan Tarif 

BPJS Kesehatan Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Kota Malang”. Penelitian ini menunjukkan 

adanya ketidaksesuaian antara pihak penyelenggara jaminan kesehatan dengan penyedia layanan 

kesehatan. Sebagai hasil, pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kota Malang 

belum maksimal dikarenakan adanya adanya pembatasan pada pelayanan kesehatan.
18

 Persamaan 

penelitian Desi dengan penulis terletak pada BPJS Kesehatan, namun Desi memfokuskan 

penelitian pada pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan setelah iuran dinaiakn dan 

penelitian ini dilakukan di Kota Malang. Sedangkan penelitian penulis, memfokuskan diri pada 

dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada pengguna terutama mengenai kepesertaan dan 

penelitian penulis dilakukan di Kabupaten Lampung Utara.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin Majid yang berjudul “Social Accounting : Tendensi 

kemaslahatan Publik Dibalik Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan di Indonesia”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kenaikan tarif BPJS memberikan dua dampak terhadap masyarakat sesuai 

dengan tinjauan akuntansi sosial, yakni cost and benefit. Kenaikan tarif BPJS Kesehatan akan 

menurunkan partisipasi masyarakat terkait dengan pembayaran iuran yang disebabkan oleh 

kurangnya manfaat sosial yang mereka terima dari adanya program BPJS Kesehatan. Akibatnya, 

masyarakat secara legitimasi akan cenderung untuk tidak percaya lagi kepada pemerintah karena 

kebijakan terkait kenaikan tarif BPJS Kesehatan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan masyarakat.
19

 Persamaan penelitian Jamaluddin Majid dengan penelitian penulis 

terletak pada kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Jamaluddin Majid meneliti mengenai dampak 

positif saja dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sedangkan penulis melihat dampak kenaikan 

iuran BPJS pada keduanay baik positif dan negatif. Selain itu penelitian Jamaluddin 

menggunakan penelitian pusatakan sedangakan penulis studi lapangan.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Lalu Arif Hidayatulhaq yang berjudul “Tinjauan Terhadap 

Penerapan Kenaikan Tarif Bagi Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan”. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa  

Kenaikan tarif bagi Peserta Mandiri BPJS Kesehatan terjadi karena adanya ketidak seimbangan 

rasio mismatch antara jumlah iuran yang dibayarkan oleh peserta dengan jumlah klaim manfaat 

yang dibayarkan kepada fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 

Pengaruh kenaikan tarif BPJS Kesehatan terhadap hak-hak Peserta Mandiri BPJS Kesehatan 

adalah bahwa kenaikan tarif tersebut diikuti dengan penambahan dalam hal pelayanan namun 

tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan sebelum dan sesudah 

adanya kenaikan tarif tidak mengalami perubahan.
20

 Perbedaan dengan penelitian penulis adalah 

mengenai fokus penelitian, Lalu Arif meneliti implementasi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 

2016 tentang jaminana kesehatan terkait kenaikan tarif. Sedangkan penelitian penulis fokus pada 

keniakan iuran BPJS Kesehatan pada Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada 24 Oktober 2019. 

5. Penelitian oleh Kekeu Kirani Firdaus dan Ludovicus Sensi Wondabio dalam penelitiannya yang 

berjudul “Analisis Iuran dan Beban Kesehatan dalam Rangka Evaluasi Program Jaminan 

                                                           
18 Desi Hanggono Rarasanti, 2017, “Dampak Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Terhadap Pelayanan Kesehatan Di 

Kota Malang”, Jurnal Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga. Vol. 6 No. 1. 
19 Jamaludin Majid, 2020, “Social Accounting : Tendensi Kemaslahatan Publik dibalik Kenaikan Tarif BPJS 

Kesehatan di Indonesia”, Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, Vol. 6 No. 1.  
20  Lalu Arif Hidayatulhaq, 2016, “Tinjauan Terhadap Penerapan Kenaikan Tarif Bagi Peserta Mandiri BPJS 

Kesehatan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan (Studi di Kota Mataram), Jurnal 

Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram.  
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Kesehatan”. Melalui analisis iuran dan pendapatan dalam laporan aktivitas yang dilakukan, 

ditemukan bahwa pendapatan iuran selalu lebih rendah setiap tahunnya bila dibandingkan dengan 

beban biaya yang timbul. Biaya manfaat terbesar yang menyerap beban BPJS Kesehatan adalah 

pelayanan pada rawat inap tingkat lanjutan. Rawat inap tingkat lanjutan ini merujuk pada Rumah 

Sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 
21

 Persamaan dengan penelitian penulis terletak 

pada objek kajian mengenai BPJS Kesehatan sedangkan perbedaan penelitian terletak pada fokus 

dan tujuan penelitian, penelitian Kekeu dan Ludovicus fokus pada beban keshatan dengan tujuan 

evalusi program jaminan kesehatan. 

 

H. Metode penelitian 

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan informasi 

yang valid, maka dalam tulisan ini penulis akan menguraikan metode penelitian yang dipergunakan. 

1. Jenis dan Sifat Penelitan 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan 

interaksi lingkungan suatu unit baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.
22

 

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau 

lapangan penelitian yang berada di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 

Kabupaten Lampung Utara.  

b. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini memberikan 

gambaran tentang kenaikan tarif dasar iuran wajib peserta BPJS serta dampak terhadap 

perekonomian masyarakat. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan 

gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai 

sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
23

 

 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dalam usaha mencari kebenarannya. Data 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah 

eksperimen). Salah satu kuncinya adalah peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan 

sampel dilakukan menggunakan purposive sampling, teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan triangugulasi (gabungan).
24

 

Data yang akan digunakan sebagai alat analisis adalah data-data keterangan 

mengenai kenaikan iuran wajib peserta BPJS beserta dampak terhadap perekonomian 

masyarakat dalam perspektif Islam. 

b. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. 

1) Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek 

yang diteliti.
25

 Data primer yang dimaksud adalah data-data yang penulis peroleh secara 

langsung dengan melakukan interview (wawancara) terhadap peserta iuran wajib BPJS 

kesehatan di Kabupaten Lampung Utara. 

                                                           
21 Kekeu Kirani Firdaus, Wandabio 2019, “Analisis Iuran dan Beban Kesehatan Dalam Rangka Evaluasi Program 

Jaminan Kesehatan”, Jurnal Akuntansi Riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Vol. 11 No. 1.  
22 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), 22. 
23 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi (Jakarta : Bumi Aksara, 2007),  47. 
24  Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung : Alfabeta, 2012),  14. 
25 Mudrajat Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi (Jakarta : Erlangga, 2003), 8. 
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2) Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi 

yang bukan pengelolanya
26

 Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder 

dengan mengutip literature dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan 

data-data dari Kantor BPJS Kabupaten Lampung Utara beserta Masyarakat yang 

terdaftar sebagai peserta iuran wajib BPJS. 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri  atas obyek/subyek yang mempunyai  

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
27

 Populasi adalah seluruh masyarakat yang terdaftar 

sebagai peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Lampung Utara. Jumlah peserta yang 

terdaftar pada BPJS Cabang Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2019-2020 

sebanyak 36.607 peserta.
28

 

b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Sampel untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini maka 

diperlukan sampel sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih 

mudah dalam melaksanakan penelitian. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu tehnik pengambilan sampel sumber 

data dengan syarat-syarat tertentu.
29

 Sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 20 

orang. Adapun syarat-syaratnya antara lain :   

1) Peserta BPJS Kesehatan di cabang Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara. 

2) Peserta yang terdaftar secara resmi pada tahun 2019-2020.   

3) Peserta yang mengalami perubahan pada kelas kepesertaan iuran BPJS Kesehatan 

Kabupaten Lampung Utara. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

a. Observasi  

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Pada metode pengumpulan data ini peneliti mencari 

data berupa bentuk perepan dari Workplace Spirituality yang terdapat pada Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Bandar Lampung.
30

 

b. Wawancara ( interview ) 

Metode wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung 

informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dapat dilakukan secara 

struktural maupun tidak terstruktural, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) 

maupun dengan menggunakan telepon.
31

 Dalam proses ini penulis melakukan interview 

tujuannya adalah untuk mendapatkan data informasi yang valid dan holistik sehingga 

kebenaran hasil penelitian dapat diukur langsung dari informan. Penulis lebih dapat menggali 

informasi dan data yang akurat tentangkenaikan iuran wajib peserta BPJS Keehatan serta 

                                                           
26 Soeratno dan Lincolin Arsyiad, Metodologi Penelitian : Untuk Ekonomi dan Bisnis, Rev. Ed, (Yogyakarta : UUP 

STIM YKPN, 2008), 71. 
27 Sugiono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung : Alfabeta, 2012), 389. 
28Tersedia Online pada artikel TribunLampung https://www.google.com/amp/ 

s/lampung.tribunnews.com/amp/2020/01/ 03/pemkab-siapkan-rp-18 milyar-bagi-pbi-BPJS-di-lampung-utara Diakses pada 08 

Agustus 2020.  
29 Ibid, 392. 
30 Fenti Hikmawati, Metode Penelitian, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017), 80. 
31Ibid, 194. 
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dampak terhadap perekonomian masyarakat. Dengan teknik wawancara ada timbal balik 

antara peneliti dengan responden sehingga informasi yang dibutuhkan sesuai dengan fakta 

dan terkumpul dengan sebenarnya. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan 

dalam  bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, 

catatan harian atau karya-karya monumental dari seseorang.
32

 Adapun kegiatan dokumentasi 

digunakan untuk mendapatkan data pendukung dalam melengkapi data-data pada dokumen-

dokumen, catatan harian dan arsip yang ada pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan Kabupaten Lampung Utara. 

 

5. Pengolahan Data 

Semua data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya 

pengolahan data yang diproses sesuai kode etik penelitian dengan cara pemeriksaan data 

(editing). Pemeriksaan data (editing) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan 

dilapangan dan bersifat koreksi.
33

 

6. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, baik dari lapangan maupun pustaka, maka selanjutnya 

menganalisa data sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan 

analisis data yang bersifat kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Adapun metode 

berfikir yang dipakai oleh peneliti adalah Metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berfikir 

yang berdasarkan pada pengetahuan-pengetahuan umum, fakta-fakta yang umum, fakta-fakta 

yang unik dan merangkai kata-kata yang umum itu menjadi suatu pemecahan yang bersifat 

khusus.
34

 Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan 

informasi yang valid, maka dalam tulisan ini penulis akan menguraikan metode penelitian yang 

digunakan. 

a. Data Reduction (reduksi data) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan 

penulis untuk mengumpulkan data selanjutnya. 

b. Data Display (penyajian data) dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja yang selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

c. Conclusion Drawing/Verivication, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan kosisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel.  

 

 

 

                                                           
32 Ibid, 422. 
33 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 126. 
34 Nana Sudjana, Pedoman Penyususnan Skripsi, Tesis dan Disertasi (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 32. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mepermudah pembaca memahami kerangka 

logika yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah kerangka logika yang penulis 

gunakan. Pada Bab I penulis menyajikan latar belakang masalahn terkait persoalan yang penulis 

angkat sebagai fokus penelitian, yakni dampak dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat 

Lampung Utara. Berikutnya, di Bab II penulis menyajikan landasan teroi yang menjadi acuan penulis 

untuk melihat persoalan, yakni teori mengenai kebijakan publik, teori organisasi mengenai 

penyelenggaraan BPJS kesehatan, dan terakhir adalah ekonomi Islam. Pada Bab III penulis 

memberikan gambaran mengenai lokasi penelitian, yakni mengenai Kabupaten Lampung Utara baik 

dari segi pemerintahan hingga perekonomian. Setelah mendapatkan sejarah dan gambaran umum 

ekonomi dan pemerintahan pada sub Judul peneliti menyajikan data temuan mengenai BPJS 

kesehatan divisi regional III di Lampung Utara. Pada Bab IV penulis melakukan analisis pada data 

yang tersaji di Bab III dengan teori pada Bab II terutama mengenai tinjauan ekonomi Islam melihat 

kenaikan iuran yang dilakukan oleh BPJS kesehatan. Terakhir, pada Bab V peneliti menyajikan 

kesimpulan dan tekomendasi baik pada peneliti selanjutnya maupun penyelengara BPJS kesehatan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kebijakan Publik 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

 

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu public policy. 

Kata policy ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” dan ada juga yang menerjemahkan 

menjadi “kebijaksanaan”. Meskipun belum ada kesepakatan bahwa policy diterjemahkan 

menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, kecenderungan untuk policy digunakan istilah 

kebijakan. Oleh karena itu, public policy diterjemahkan menjadi kebijakan publik
35

. 

Pengertian kebijakan publik menurut Chief J.O Udoji adalah “A set of interrelated 

decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goal and the 

means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, 

be within the power of these actors to achieve”.
36

 Artinya adalah serangkaian keputusan yang 

saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih 

beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan ini pada 

dasarnya masih dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut. Pengertian 

kebijakan publik menurut Irfan Islami adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan 

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi 

pada tujuan tertentu, demi kepentingan seluruh masyarakat.  

Chan-dler dan Plano mendeskripsikan bahwa kebijakan publik meliputi pemanfaatan 

segala sumber daya strategis untuk mencapai sasaran dan target pembangunan yang diwujudkan 

dalam pengelolaan keuangan Negara.
37

 Merujuk kepada definisi ini maka sangatlah penting 

untuk memastikan bahwa kebijakan publik, khususnya dalam bentuk pengalokasian belanja 

publik dilakukan secara terukur dan terencana dengan baik agar tercapai sasaran dan target 

pembangunan yang akan diraih. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas maka dilakukan 

berbagai analisis dampak belanja publik. Efisiensi dan efektifitas menjadi aspek penting dalam 

belanja publik karena sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah jumlahnya sangat terbatas.
38

 

Sementara itu, Thomas Dye mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala 

sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah,  alasan suatu kebijakan harus 

dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar 

kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan 

kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.
39

 James E. 

Anderson menyatakan bahwa, “Public policies are those policies developed by governmental 

bodies and officials” (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan 

pejabat pemerintah).
40

  

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli tersebut, pada hakikatnya kebijakan publik 

dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk 

melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik 

ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat adalah 

                                                           
35 Riant Nugroho Dwijowijoto, Kebijakan Publik, (Jakarta : PT. Alex Media Komputindo, 2003), 159.  
36 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan-dari formulasi ke penyususnan model-model implementasi kebijakan 

publik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 15. 
37 Chandler, Ralph C. Plano, dan Jack C, The Public Administration Dictionary, (2008), 60. 
38 Hidayat Amir dan Anda Nugraha, Analisis Dampak Kebijakan Menggunakan Model Computable General 

Aquilibrium (CGE)-Seri Analisis Kebijakan Fiskal, Badan Kajian Fiskal Cetakan-1,(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama-

Kompas Gramedia, 2019), 131.  
39 Thomas R, Dye. Understanding Public Policy, Second Edition, (Englewood Cliff, N.J : Prentice-Hall, 1975), 1., 

dikutip oleh Winarno, Budi, Kebijakan Publik (Yogyakarta: CAPS, 2012), 19.  
40 James E. Anderson, Public Policy Making, (New York MJ : Holt Reinhartnwinston, 1979), h. 3., dikutip oleh 

Ismail Nawawi, Public Policy, (Surabayara : ITS Press, 2009), 15-16.  
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untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh berkembang dimasyarakat, masalah tersebut 

begitu banyak macam, variasi, dan intensitasnya.
41

 Oleh karna itu, tidak semua masalah publik 

tadi bisa melahirkan suatu kebijakan publik. Hanya masalah publik yang dapat menggerakkan 

orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi untuk dijadikan sebagai kebijakan 

publik. 

Bridgeman dan Davis dalam Suharto menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya 

memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (objective), sebagai pilihan 

tindakan yang legal dan sah secara hokum (authoritative choice), dan sebagai hipotesis 

(hypothesisi).
42

 Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain 

untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. 

Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat 

oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam system pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik 

sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai 

sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Untuk 

keperluan praktis, Mustopodidjaja dalam Rakhmat menawarkan working definition yang 

diharapkan dapat mempermudah pengamatan atas fenomena kebijakan yang aktual. Dikatakan 

bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan untuk mengatasi permasalahan tertentu agar 

mencapai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan. Dalam kehidupan administrasi 

publik, secara formal keputusan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk perundang-

undangan
43

.  

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy, yaitu 

suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh 

warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan 

sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan 

sanksi.  

Suatu kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa 

diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, 

bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, karena kalau tidak ada implementasi 

maka kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam 

arsip. Karena itu setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu 

diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia.
44

Dengan pendekatan-

pendekatan prosedural dan manajerial (procedural  and managerial approaches) mengemukakan 

tahap implementasi mencakup urut-urutan langkah sebagai berikut
45

: 

1. Merancang bangun (mendesain) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang 

jelas, penentuan ukutan prestasi kerja, biaya dan waktu;  

2. Melaksanakan program, dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan 

sumber-sumber, prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat; 

3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat 

guna menjamin bahwa tidakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.  

 

Dari rangkaian tahap diatas, secara garis besar implementasi kebijakan meliputi kegiatan 

perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan. Kemungkinan, terjadi ketidakefektifan kebijakan 

yang telah ditempuh oleh pemerintah. menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses 

                                                           
41 Thomas R, Dye. Understanding Public Policy, Second Edition, (Englewood Cliff, N.J : Prentice-Hall, 1975), 1., 

dikutip oleh Winarno, Budi, Kebijakan Publik (Yogyakarta: CAPS, 2012). 20.  
42 Harbani Pasolong, Teori Administrai Pulik, (Bandung : Alfabeta, 2007), 39.  
43 Budi Winarno, Kebijakan Publik,Teori dan Poroses, (Yogyakarta : Media Presindo, 2007), 21.  
44Sholichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, (Jakarta 

: Bumi Aksara, 2008), 5-7. 
45 Ibid, 112.  
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kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan 

(direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang nyatanya dicapai sebagai hasil atau 

prestasi pelaksanaan kebijakan. Besar kecilnya perbedaan tersebut tergantung pada kemampuan 

organisasi atau aktor untuk mengimplementasikan kebijakan yang dipercayakan sedemikian 

rupa, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan tercapai (implementation 

capacity).
46

 

Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk 

mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. 

Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat 

oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik 

sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai 

sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku.
47

 

 

2. Prinsip-prinsip Kebijakan Publik 

Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan kepemerintahan, menurut Nugroho 

pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu
48

 : 

a. Cara merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan); 

b. Cara kebijakan publik diimplementasikan; 

c. Cara kebijakan publik dievaluasi. 

 

3. Kriteria Penentuan Kebijakan Publik 

Menurut Said Zainal Abidin, tidak semua kebijakan publik mempunyai prioritas yang 

sama untuk diproses.
49

 Hal tersebut ditentukan oleh proses penyaringan melalui serangkaian 

kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan.
50

 

a. Efektivitas, mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan 

dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan. 

b. Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai. 

c. Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang 

ada. 

d. Adil. 

e. Terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu 

masalah tertentu dalam masyarakat. 

 

4. Tingkatan Kebijakan 

Kebijakan dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut. 

a. Kebijakan umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan, baik 

yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, yang meliputi keseluruhan wilayah atau 

instansi yang bersangkutan. 

b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat 

pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. 

c. Kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. 

Setelah melalui analisis yang mendalam dan dirumuskan dengan tepat menjadi suatu 

produk kebijakan publik. Untuk memahami konteks kebijakan publik, kita dapat melihatnya 

berdasarkan beragam perspektif yang berbeda, khususnya apabila ingin melihat kebijakan publik 

                                                           
46 Ibid, 61.  
47 Sahya Anggara, Kebijakan Publik (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 35.    
48 Hesel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan Publik yang membumi : Konsep, Strategi dan Kasus, (Yogyakarta : Lukman 

Offset dan YPASI, 2003), 2.   
49 Ibid, 4. 
50 Ibid, 5.  
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secara kontekstual berdasarkan substansinya, antara lain ekonomi, administrasi negara/ politik, 

hukum, dan sebagainya.
51

 Secara umum, membahas kebijakan publik sebagai konsep atau teori 

maka perspektif yang mewarnainya lebih bersifat politis, legal formal, dan administratif. 

 

5. Tahap-tahap Kebijakan Publik 

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut
52

 : 

a. Penyusunan Agenda (Agenda Setting)  

Penyusunan agenda (Agenda Setting) adalah sebuah fase dan proses yang sangat 

strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, 

pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-

masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang 

terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam 

proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan 

prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.  

 

b. Formulasi Kebijakan (Policy Formulating)  

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para 

pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan 

masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau 

pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk 

dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif 

bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.  

 

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (Policy Adoption)  

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar 

pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan 

rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus 

percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - 

cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu 

anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi 

simbol-simbol tertentu. Melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah. 

 

d. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)  

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian 

dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. 

Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. 

Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. 

Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil 

dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi 

kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi 

sedini mungkin.  

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat 

mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan 

publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam 

bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan 

publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu 

dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme 

                                                           
51 Wayne Parsons, Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, (Jakarta : Kencana, 2006), 20. 
52  William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), 24.  
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yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan 

berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya 

berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat 

maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.
53

 

 

e. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)  

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang 

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan 

dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, 

evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam 

seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap 

perumusan masalh-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk 

menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. 

 

6. Aspek-aspek Penting dalam Kebijakan Publik 

a. Kebijakan sebagai suatu konsep  

Menurut Bullock, untuk bisa disebut sebagai kebijakan, suatu keputusan perlu diikuti 

langkah tindakan pelaksanaan yang bersasaran mencapai tujuan. Oleh karena itu, kebijakan 

sebagai suatu konsep meliputi beberapa hal berikut ini
54

 : 

1) Ketetapan, suatu kebijakan di dalamnya mengandung ketentuanketentuan tertentu yang 

memiliki pengaruh mengikat, baik ke dalam maupun keluar dari pembuat kebijakan. 

2) Maksud, adanya kebijakan adalah untuk mencapai tujuantujuan tertentu atau mengatasi 

permasalahan tertentu. 

3) Keputusan, untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. 

4) Suatu proses pelaksanaan dari hal-hal yang telah ditetapkan.  

b. Kebijakan Publik Merupakan Produk Pemerintah  

Meskipun pendapat yang dikemukakan berbeda-beda, pada intinya para ahli 

kebijakan memiliki kesepakatan yang sama, yakni bahwa kebijakan publik merupakan 

produk dari pemerintah (termasuk lembaga-lembaga pemerintahan) yang ditujukan untuk 

memberikan arah dan pedoman untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan 

tindakan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan (termasuk masalah-

masalah yang berhubungan dengan masyarakat/warga negara). Dalam prosesnya, kebijakan 

publik hendaknya bersifat komprehensif, yakni memerhatikan berbagai hal yang mungkin 

dapat memengaruhi atau dipengaruhinya. 

  

c. Elemen-elemen dalam Sistem Kebijakan Publik  

Melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan public bukan merupakan hal 

yang sederhana. Karena sifatnya yang dapat berimplikasi luas, baik kepada pemerintah 

maupun masyarakat, proses kebijakan publik dalam formulasinya perlu memerhatikan 

lingkungan. Berkaitan dengan proses tersebut, terdapat tiga elemen penting dalam sistem 

kebijakan publik, yaitu sebagai berikut. 

1) Lingkungan kebijakan (policy environments), yaitu keadaan yang melatarbelakangi atau 

peristiwa yang menyebabkan timbulnya sesuatu “isu (masalah) kebijakan”, yang 

memengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan kebijakan tersebut. 

2) Kebijakan publik (public policies), yaitu keputusan atas sejumlah atau serangkaian 

pilihan yang berhubungan satu sama lain (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang 

                                                           
53 Riant Nugroho, Public Policy : Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan - Manejemen Kebijakan, ( Jakarta: Elex 

Media Komputindo, 2011), 618.   

 
54 Subarsono AG, Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003),  92.  
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dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah dan dimaksudkan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

3) Pelaku kebijakan (policy stakeholders), yaitu individu atau kelompok yang 

memengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusankeputusan pemerintah. 

 

d. Aspek-aspek yang Berkaitan dengan Sistem Kebijakan Publik  

Burdock menyatakan perlunya memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan 

kebijakan. Menurut Burdock, terdapat tiga aspek kebijakan yang perlu diperhatikan, yaitu 

sebagai berikut.  

1) Aspek kesejarahan. Perubahan kebijakan terjadi dalam konteks kebijakan yang sama 

yang pernah dibuat pada masa lalu. 

2) Aspek lingkungan. Kebijakan publik tidak mungkin terlepas dari pengaruh lingkungan, 

yaitu ketika kebijakan tersebut dibangun dan dilaksanakan. 

3) Aspek kelembagaan. Suatu kebijakan publik pasti akan selalu berhubungan dengan 

berbagai lembaga/institusi.
55

 

 

Meskipun aspek-aspek penting yang dikemukakan di atas memiliki perbedaan 

konsep, secara kontekstual terdapat kesamaan pandangan, yaitu lingkungan, materi–substansi 

kebijakan, dan organisasi/lembaga (pengusul–stakeholders; shareholders). Ketiga aspek 

tersebut memiliki hubungan dan saling berkaitan satu sama lain. Secara empiris lingkungan 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses dan dinamika kebijakan publik. Kebijakan 

publik akan mengatur secara normatif proses interaksi yang harus dilakukan oleh publik 

dalam hubungannya dengan pihak lain. 

 

B. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  

1. Sejarah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan 

hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial dan diresmikan oleh Pemerintah 

Indonesia pada 1 Januari 2014.
56

 Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS 

akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga 

asuransi jaminan kesehatan PT. Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan 

sosial ketenaga kerjaan PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi PT Askes 

dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan 

menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 giliran PT Jamsostek menjadi BPJS 

Ketenagakerjaan.
57

 

Lembaga ini bertanggung jawab terhadap Presiden. BPJS berkantor pusat di Jakarta, 

dan bisa memiliki kantor perwakilan di tingkat provinsi serta kantor cabang di tingkat kabupaten 

kota.
58

 BPJS adalah badan hukum publik yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan 

sosial termasuk jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk warga asing 

yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Peserta BPJS terdiri dari peserta bantuan iuran 

(PBI) yang terdiri dari fakir miskin serta orang tidak mampu, dan bukan penerima bantuan iuran 

jaminan kesehatan (non PBI).
59

  Setiap bulan peserta BPJS dikenakan iuran wajib sesuai dengan 

kelas pendaftaran (Kelas 1, 2 dan 3). Sedangkan pada BPJS ketenagakerjaan diperuntukan bagi 

                                                           
55 Solihin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2008), 7. 
56 Republik  Indonesia,  “Undang-Undang   RI  Nomor  24  Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial. 
57 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam 

Sistem Jaminan Sosial Nasional. (Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2014), 1. 
58 BPJS Kesehatan, Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan, (:E-book, 2014), Diakses pada Jumat, 18 

Desember 2020 Pukul 20.32 WIB.  
59 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam 

Sistem Jaminan Sosial Nasional, (Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2014), 21.  
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peserta yang mendaftarkan melalui instansi pemerintah maupun perusahaan tempat mereka 

bekerja.  

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan 

kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota 

keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan 

membentuk Badan Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara 

Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu 

(Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai embrio Asuransi Kesehatan Semesta. 

Perusahaan Umum Husada Bhakti tahun 1984-1991 

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang 

Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat 

Negara) beserta anggota keluarganya Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan 

kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional,
60

 Dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan 

Umum Husada Bhakti. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, kepesertaan 

program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti ditambah dengan 

Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Disamping itu, perusahaan 

diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai 

peserta sukarela. 

PT Askes (Persero) tahun 1992 – 2013 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perusahaan Umum 

(Perum) diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas 

pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan 

pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri.
61

 Pada tahun 2004 sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, PT 

Askes (Persero) sebagai salah satu calon Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

kesehatan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1241/Menkes/XI/2004 PT Askes 

(Persero) ditunjuk sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 

(PJKMM). PT Askes (Persero) mendapat penugasan untuk mengelola kepesertaan serta 

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Di tahun 2008, Pemerintah mengubah nama Program 

Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) menjadi Program Jaminan Kesehatan 

Masyarakat (Jamkesmas). PT Askes (Persero) berdasarkan Surat Menteri Kesehatan RI Nomor 

112/Menkes/II/2008 mendapat penugasan untuk melaksanakan Manajemen Kepesertaan 

Program Jamkesmas yang meliputi tatalaksana kepesertaan, tatalaksana pelayanan dan 

tatalaksana organisasi dan manajemen.  

PT Askes (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan atas diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, maka dilakukan pemisahan Program 

Askes Sosial dan Askes Komersial. Pada tahun 2008 dibentuk anak perusahaan PT Askes 

(Persero) yaitu PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris 

Nomor 2 Tahun 2008, tanggal 6 Oktober 2008 dengan perubahan Nomor 7 tanggal 18 Desember 

2008 dengan Akta Nomor 4 tanggal 13 Maret 2009. 

Pada tanggal 20 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

Kep-38/KM.10/2009 PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia selaku anak perusahaan dari PT 

Askes (Persero) telah memperoleh ijin operasionalnya. Dengan dikeluarkannya ijin operasional 

ini maka PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia mulai beroperasi secara komersial pada 1 April 

2009. PT Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 ditugaskan 

untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi para menteri dan pejabat tertentu (Program 

Jamkesmen).
62

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
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Penyelenggara Jaminan Sosial, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) sampai 

dengan beroperasinya BPJS Kesehatan ditugasi untuk menyiapkan operasional BPJS Kesehatan 

untuk program jaminan kesehatan serta menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, 

serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan. 

BPJS Kesehatan - 2014 – sekarang 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial maka pada tanggal 1 Januari 2014 PT Askes (Persero) bertransformasi 

kelembagaan menjadi BPJS Kesehatan. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan 

peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban. Sejak beroperasinya 

BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan 

kesehatan masyarakat, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian 

Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, 

kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya yang 

ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan 

program jaminan pemeliharaan kesehatan.  

BPJS sendiri terdiri dari BPJS Kesehatan yang bersifat Umum dan BPJS 

Ketenagakerjaan. BPJS yang bersifat umum, biasanya diperuntukan bagi masyarakat biasa yang 

iurannya dilakukan secara pribadi. BPJS Kesehatan bertanggungjawab atas pengelolaan aset 

badan (BPJS Kesehatan) dan aset peserta (DJS Kesehatan) secara terpisah. Dengan kata lain, 

aset DJS Kesehatan bukan bagian dari aset BPJS Kesehatan. Pada Pasal 41 dalam UU No. 24 

Tahun 2011 tentang BPJS, dijelaskan lebih mendalam tentang perolehan aset BPJS Kesehatan 

dan DJS Kesehatan itu sendiri. Sebagian besar aset DJS Kesehatan bersumber dari iuran peserta 

yang kemudian disebut sebagai aset peserta digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 

manfaat jaminan kesehatan bagi para peserta.
63

 Aset BPJS Kesehatan sebagian besar berasal 

dari aset DJS Kesehatan yang digunakan untuk mendanai operasional BPJS Kesehatan dan 

pembangunan kapasitas pelayanan. Menteri Keuangan, setiap tahunnya, menetapkan proporsi 

iuran bagi BPJS Kesehatan yang boleh digunakan untuk mendanai operasional organisasi.
64

 

 

2. Visi, Misi, Asas, Sasaran dan Tata Nilai Organisasi 

Visi BPJS Kesehatan yaitu “Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang 

berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh penduduk Indonesia”.
65

 

Misi BPJS Kesehatan : 

a. Membangun Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan kepada peserta, pemberi 

pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya melalui sistem kerja yang efektif 

dan efisien. 

b. Memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Indonesia paling lambat 1 Januari 

2019 melalui peningkatan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dan mendorong 

partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepatuhan kepesertaan. 

c. Menjaga kesinambungan program JKN-KIS dengan mengoptimalkan kolektibiltas iuran, 

system pembayaran fasilitas kesehatan dan pengelolaan keuangan secara transparan dan 

akuntabel. 

d. Memperkuat kebijakan dan implementasi program JKN-KIS melalui peningkatan kerja sama 

antar lembaga, kemitraan, koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku 

kepentingan. 
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Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional 

berdasarkan asas : 

a. Asas kemanusiaan adalah asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia. 

b. Asas manfaat adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang 

efisien dan efektif.  

c. Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah asas yang bersifat idiil (UU No 24 

Tahun 2011).  

 

Sasaran BPJS Kesehatan 

a. Tercapainya kepesertaan semesta sesuai peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional 

tahun 2019. 

b. Tercapainya jaminan pemeliharaan kesehatan yang optimal dan berkesinambungan. 

c. Terciptanya kelembagaan BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya. 

 

BPJS Kesehatan menetapkan dan mengembangkan tata nilai organisasi yang terdiri atas 4 

elemen, yaitu : 

a. Integritas merupakan prinsip dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab melalui 

keselarasan berpikir, berkata dan berperilaku sesuai keadaan sebenarnya. 

b. Profesional merupakan karakter dalam menjalankan tugas dengan kesungguhan, sesuai 

kompetensi dan tanggung jawab yang diberikan. 

c. Pelayanan Prima merupakan tekad dalam memperikan pelayanan terbaik dengan ikhlas 

kepada seluruh peserta. 

d. Efisiensi Operasional merupakan upaya untuk mencapai kinerja optimal melalui perencanaan 

yang tepat dan penggunaan anggaran yang rasional sesuai kebutuhan.  

 

3. Dasar Hukum BPJS Kesehatan 

a. Pasal 28 H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945  

Pada Pasal 28 H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dituliskan bahwa : “Setiap orang 

berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai 

manusia yang bermanfaat”. Dan karena UUD NRI Tahun 1945 adalah sumber dari segala 

sumber hukum, maka pasal ini harus dilaksanakan oleh pemerintah terutama dalam 

penekanan makna bahwa setiap Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial. 

b. Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945  

Pada Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dituliskan bahwa : “Negara 

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat 

yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Penekanan 

pelaksanaan pada UUD pasal ini adalah pemerintah harus mengembangkan system jaminan 

sosial yang akhirnya diwujudkan dalam program BPJS kesehatan.  

c. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

Undang-undang ini mengamanatkan bahwa kesehatan hak fundamental setiap 

penduduk. Dalam Pasal 3 Undang - Undang ini dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya, sebagai 

investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan 

ekonomis. Di dalam mengoptimalisasikan derajat kesehatan masyarakat tersebut, 

pembangunan kesehatan diimplementasikan dalam bentuk pelayanan kesehatan, termasuk 

didalamnya pelaksanaan Pelayanan Jaminan Sosial bagi masyarakat.
66

 

d. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

                                                           
66 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 



20 
 

 
 

Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba. Dalam UU ini juga dikukuhkan bahwa 

BPJS dibentuk untuk menggantikan beberapa badan penyelenggara jaminan sosial yang ada 

sebelumnya yaitu: Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan 

Indonesia (ASKES).
67

 

e. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Pasal 3 tujuan dari BPJS kesehatan adalah mewujudkan terselenggaranya 

pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya 

sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup penduduk Indonesia.
68

 

f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan  

Dalam peraturan ini dijelasKan tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir 

Miskin dan Orang Tidak Mampu. Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, 

Pendaftaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Pendanaan Iuran, Perubahan Data 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat.
69

 

 

g. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 

h. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Pasal 3 tujuan dari BPJS kesehatan adalah mewujudkan terselenggaranya 

pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya 

sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup penduduk Indonesia. 

i. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan  

Dalam peraturan ini dijelaksan tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir 

Miskin dan Orang Tidak Mampu,. Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, 

Pendaftaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Pendanaan Iuran, Perubahan Data 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat. 

j. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 

k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada 

Jaminan Kesehatan Nasional 

l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Program Jaminan Kesehatan Nasional. 

Peraturan ini dibuat bertujuan untuk memberikan acuan bagi Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) dan Pihak 

Pemberi Pelayanan Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Lanjutan), peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dan pihak terkait dalam 

penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam peraturan ini dijelaskan lebih rinci 

tentang bagaimana seharusnya pelayanan kesehatan melaui program jaminan kesehatan 

nasional yang diselenggarakan oleh BPJS.
70

 

 

 

                                                           
67 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 
68 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 
69 Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.  
70 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 

Nasional.  
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4. Peserta BPJS Kesehatan 

Pasal 4 huruf g Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial menyebutkan bahwa kepesertaan dalam program JKN bersifat wajib, artinya 

seluruh warga masyarakat wajib menjadi peserta JKN, peserta JKN meliputi
71

 :  

1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) terdiri dari fakir miskin dan orang tidak 

mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI), terdiri dari: Pekerja Penerima 

Upah dan anggota keluarganya 

a. Pegawai Negeri Sipil; 

b. Anggota TNI 

c. Anggota Polri; 

d. Pejabat Negara; 

e. Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri; 

f. Pegawai Swasta; dan 

g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd f yang menerima Upah. 

 

Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan: Pekerja Bukan 

Penerima Upah dan anggota keluarganya 

a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan 

b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah. 

 

Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. 

Bukan pekerja dan anggota keluarganya 

a. Investor; 

b. Pemberi Kerja; 

c. Penerima Pensiun, terdiri dari : 

1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pension 

2) Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pension 

3) Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun 

4) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pension yang mendapat hak 

pensiun; 

5) Penerima pensiun lain; dan - Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima 

pension lain yang mendapat hak pensiun. 

 

5. Hak Peserta BPJS Kesehatan 

Hak merupakan suatu hubungan diantara orang-orang yang diatur oleh hukum dan atas 

nama si pemegang hak, oleh hukum diberi kekuasaan tertentu terhadap objek hak.
72

 Setiap warga 

negara berhak atas tuntutan pemenuhan tanggung jawab negara dalam meningkatkan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta dalam melindungi segenap 

bangsa dan tumpah darah Indonesia, dan turut aktif dalam pergaulan dunia berdasarkan prinsip 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
73

 

Untuk memenuhi salah satu tanggung jawab pemerintah dalam hal pemenuhan hak 

warga negaranya dalam meningkatkan kesejahteraan umum di bidang kesehatan maka diatur 

hak-hak dari peserta BPJS kesehatan, antara lain :  

a. Mendapatkan nomor identitas tunggal peserta. 

b. Memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). 

                                                           
71 Departemen Kesehatan RI, Panduan Layanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Kesehatan, Jakarta, 1.  
72 Achmad Ali, 2011, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 179. 
73 Jimly Asshiddiqie, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 365. 
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c. Memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sesuai yang diinginkan. 

Perpindahan fasilitas kesehatan tingkat pertama selanjutnya dapat dilakukan setelah 3 (tiga) 

bulan. Khusus bagi peserta: Askes sosial dari PT. Askes (Persero), Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan (JPK) dari PT. (Persero) Jamsostek, program Jamkesmas dan TNI/POLRI, 3 

(tiga) bulan pertama penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan (BPJS Kesehatan). 

d. Mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan kesehatan 

dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hak memperoleh manfaat pelayanan kesehatan 

dalam poin kedua diatas dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bab 

IV bagian C terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu manfaat medis dan manfaat non-medis. Manfaat 

medis berupa pelayanan kesehatan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif) sesuai dengan indikasi medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang 

dibayarkan. Manfaat non-medis meliputi akomodasi dan ambulan. Manfaat akomodasi 

untuk layanan rawat inap sesuai hak kelas perawatan peserta. Manfaat ambulan hanya 

diberikan untuk pasien rujukan antar fasilitas kesehatan, dengan kondisi tertentu sesuai 

rekomendasi dokter. 

6. Iuran Jaminan Kesehatan  

Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh 

Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan (Perpres RI No 

12 Tahun 2013).  

Tabel 1.1 Besaran Iuran Peserta BPJS Tahun 2019-2020 

 

No. Peserta BPJS Iuran Sebelumnya Iuran Terbaru Mulai Berlaku 

1. PBI Rp 23.000  Rp 42.000 1 Agustus 2019 

 

2. 
PBPU & BP 

Kelas III: Rp 25.500 

Kelas II: Rp 51.000 

Kelas I: Rp 80.000 

Kelas III: Rp 42.000 

Kelas II: Rp 110.000 

Kelas I: Rp 160.000 
1 Januari 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

PPU 

Pegawai pemerintah: 

5% (3% pemberi kerja, 

2% peserta) 

Pegawai BUMN dan 

karyawan swasta: 5% 

(4% pemberi kerja, 1% 

peserta) 

Batas upah/gaji paling 

tinggi sebagai dasar 

perhitungan: Rp 8 juta 

 

Batas upah paling 

rendah: UMK/UMP 

Pegawai pemerintah: 

5% (4% pemberi 

kerja, 1% peserta) 

Pegawai BUMN dan 

karyawan swasta: 5% 

(4% pemberi kerja, 

1% peserta) 

Batas upah/gaji paling 

tinggi sebagai dasar 

perhitungan: Rp 12 

juta 

Batas upah paling 

rendah: UMK/UMP 

 

 

1 Oktober 

2019 untuk pegawai 

pemerintah 

 

1 Januari 

2020 untuk pegawai 

BUMN dan 

karyawan swasta 

Sumber : Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019. 
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7. Jenis – Jenis Pelayanan Kesehatan Hak Peserta BPJS Kesehatan 

Dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan ada dua tingkatan 

fasilitas kesehatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan tersebut, dimulai dari tingkat 

pertama sampai dengan pelayanan kesehatan di tingkat lanjutan berikut adalah jenis pelayanan 

kesehatan yang dapat diterima peserta BPJS kesehatan di fasilitas kesehatan tersebut.
 74

 

a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas, Klinik, Dokter 

Prakter Perorangan dan RS Pratama merupakan tujuan pertama peserta ketika mendapatkan 

masalah kesehatan. Sebagai tulang punggung dalam sistem pelayanan kesehatan program 

JKN, FKTP diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan komunitas yang menjadi 

tanggung jawabnya dan memberikan pelayanan yang komprehensif mulai dari promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

Jenis- jenis pelayanan kesehatan yang menjadi hak dari peserta BPJS dan 

dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai penyedia layanan kesehatan 

lebih lanjut diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagian C adalah 

sebagai berikut :  

Pelayanan kesehatan di FKTP merupakan pelayanan kesehatan nonspesialistik yang 

meliputi: 

1) Administrasi pelayanan; 

2) Pelayanan promotif dan preventif; 

3) Pemeriksanaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 

4) Tindakan medis non-spesialistik, baik operatif maupun nonoperatif; 

5) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 

6) Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis 

7) Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama 

8) Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. 

 

Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud diatas untuk pelayanan medis 

mencakup : 

1) Kasus medis yang dapat diselesakan secara tuntas di pelayanan kesehatan tingkat 

pertama 

2) Kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan 

3) Kasus medis rujuk balik 

4) Pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama 

5) Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi, dan anak balita oleh bidan atau dokter 

6) Rehabilitasi medik dasar. 

 

b. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) 

Fasilitas kesehatan yang melayani pasien rujukan ada dua yaitu rumah sakit 

minimal tipe C dan klinik utama. Dalam memberikan pelayanan kesehatan ada jenis-jenis 

pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab FKRTL yang harus dipenuhi yang 

menjadi hak peserta BPJS Kesehatan. Jenis- jenis pelayanan kesehatan yang menjadi hak 

dari peserta BPJS dan dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan 

sebagai penyedia layanan kesehatan lebih lanjut diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 

                                                           
74 BPJS Kesehatan, Dorong Optimalisasi Peran Faskes Primer dalam Gerakan Promotif preventif, http://BPJS 

kesehatan.go.id/BPJS/index.php/arsip/categories/Mjg?keyword=&per_page=50, diakses pada Jumat, 18 Desember 2020 Pukul 

17.16 WIB.  

http://bpjs/
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Kesehatan Nasional bagian C adalah sebagai berikut. Pelayanan Kesehatan di 

FKRTL/Rujukan Tingkat Lanjutan yang mencakup: 

1) Administrasi pelayanan; 

2) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan 

subspesialis; 

3) Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non-bedah sesuai dengan indikasi 

medis; 

4) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 

5) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis; 

6) Rehabilitasi medis; 

7) Pelayanan darah; 

8) Pelayanan kedokteran forensik klinik; 

9) Pelayanan jenazah (pemulasaran jenazah) pada pasien yang meninggal di fasilitas 

kesehatan (tidak termasuk peti jenazah); 

10) Perawatan inap non-intensif; 

11) Perawatan inap di ruang intensif; dan 

12) Akupuntur medis.  

 

C. Perilaku Konsumen 

1. Pengertian Perilaku Konsumen 

Menurut ahli pemasaran, Kotler dan Keller, perilaku pengguna adalah studi unit-unit 

dan proses pembuatan keputusan yang terlibat dalam penerimaan, penggunaan dan pembelian, 

dan penentuan barang, jasa, dan ide.
 75

 Pembuatan keputusan dalam pembelian sesuai dengan 

kebutuhan barang dan jasa. Perilaku pengguna sebagai suatu studi tentang unit pembelian bisa 

perorangan, kelompok atau organisasi. Masing-masing unit tersebut akan membentuk pasar 

sehingga muncul pasar individu atau pasar pengguna, unit pembelian kelompok, dan pasar bisnis 

yang dibentuk organsisai.
76

 

Perilaku konsumen merupakan proses yang dinamis yang mencakup perilaku pengguna 

individual kelompok, dan anggota masyarakat yang secara terus menerus mengalami 

perubahan.
77

 Batasan perilaku pengguna merujuk pada perilaku yang diperlihatkan oleh 

pengguna dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk 

barang dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Batasan tersebut 

perilaku pengguna meliputi semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari, 

membeli menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk. Dalam kegiatan mencari, 

tentu bukan terbatas dalam mencari barang dan atau jasa yang dibutuhkan, melainkan juga 

mencari informasi yang terkait dengan barang-barang yang dibutuhkan dan diinginkan.  

Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses mengevaluasi, memperoleh, 

menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Penggunaan barang dan jasa 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan setiap pengguna.  Batasan perilaku pengguna sebagai 

tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk 

barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan itu.
78

  

Islam adalah agama yang memiliki keunikan tersendiri dalam hal syari‟ah dan ajarannya 

universal. Universal bermakna dapat diterapkan pada setiap waktu dan tempat sampai hari akhir 

nanti. Berbeda dengan sistem lainnya, Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tidak 

berlebihan dan tidak juga keterlaluan, lebih lanjut al-Qur‟an melarang terjadinya tabzir dan 

mubazir. 

                                                           
75 Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran Jilid I Edisi ke 13, (Jakarta : Erlangga, 2009), 9.  
76 Etta Mamang Sangadji & Sopiah, Perilaku Pengguna, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2013), 8. 
77 Tatik Suryani, Perilaku Pengguna di Era Internet, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 5. 
78  A.A Anwar Prabu Mangkunegara, Perilaku Pengguna, (Jakarta: PT. Refika Aditama 2009),  3 
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Menurut Lukman Hakim dalam buku Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, ada beberapa 

prinsip konsumsi bagi seorang muslim. Prinsip tersebut didasari dari ayat-ayat Al-Qur‟an dan 

Hadist Nabi SAW dan perilaku sahabat, prinsip-prinsip tersebut antara lain: 

a. Prinsip Syariah, yakni memperhatikan tujuan konsumsi, artinya prrilaku konsumsi muslim 

dari segi tujuan tidak hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang, melainkan berfungsi 

“ibadah” dalam rangka mendapat ridha Allah SWT. 

b. Memperhatikan kaidah ilmiah, yakni dalam berkonsumsi, seorang muslim harus 

memperhatikan prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan mengandung arti barang yang 

dikonsumsi harus bebas dari kotoran maupun pernyakit, demikian juga harus menyehatkan, 

bernilai gizi, dam memiliki manfaat tidak memiliki kemudharatan 

c. Memperhatikan bentuk konsumsi dari konsep ini, fungsi konsumsi muslim berbeda dengan 

prinsip konvensional yang bertujuan kepuasan maksimum (maximum utility), terlepas dari 

keridhaan Allah atau tidak, karena pada hakekatnya teori konvensional tidak mengenal 

Tuhan.
79

 

Yusuf Qardhawi, juga menyampaikan beberapa norma dasar yang hendaknya menjadi 

landasan dalam perilaku konsumsi seorang muslim yang beriman. Norma dasar tersebut antara 

lain: membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir harta diberikan Allahh SWT 

kepada manusia bukan untuk disimpan, ditimbun atau sekedar dihitung-hitung, tetapi untuk 

digunakan bagi kemaslahatan manusia sendiri serta sarana beribadah kepada Allah. 

Konsekuensinya, penimbunan harta dilarang keras oleh Islam dan memanfaatkannya adalah 

diwajibkan. Dalam memanfaatkan harta manusia harus mengikuti ketentuan yang telah 

digariskan Allah melalui syari‟at Islam, dimana dari segi sasaran dapat ikelompokkan menjadi 

dua, yaitu pemanfaatan harta untuk kepentingan pribadi dan kepengtingan umum. Seorang 

muslim senantiasa membelanjakan hartanya untuk kebutuhankebutuhan yang 

bermanfaat dan tidak berlebihan (israf/wastefull). Sebagaimana seorang muslim tidak 

boleh memperoleh harta haram, ia juga tidak akan membelanjakannya untuk hal yang 

haram dan dibenci oleh Allah SWT.
80

 

 

2. Teori Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen berhubungan dengan hukum permintaan. Hukum permintaan 

berbunyi bila harga suatu barang naik maka jumlah barang yang diminta akan turun, sebaliknya 

bila harga barang tersebut turun maka jumlah barang yang diminta naik.
81

 Permintaan adalah 

berbagai kombinasi harga dan jumlah yang menunjukkan jumlah sesuatu barang yang ingin dan 

dapat oleh pengguna pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode tertentu.
82

 

Teori utility dan indeferensi menjelaskan tentang perilaku pengguna. Keduanya 

menjelaskan tentang hukum permintaan.  Teori ekonomi kepuasan atau kenikmatan yang 

diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan barang-barang dinamakan nilai guna atau utility. 

Kalau kepuasan itu semakin tinggi maka semakin tinggilah nilai gunanya.
83

 

Hipotesis utama teori nilai guna, atau lebih dikenal dengan hukum nilai guna marjinal 

yang semakin menurun, menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang akan diperoleh dari 

seseorang yang akan mengkonsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang 

tersebut terus menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut. Pada akhirnya 

tambahan nilai guna akan menjadi negatif yaitu apabila konsumsi ke atas barang tersebut 

ditambah satu unit lagi, maka nilai guna total akan menjadi semakin sedikit. Pada hakikatnya 

hipotesis tersebut menjelaskan bahwa pertambahan yang terus menerus dalam mengkonsumsi 

                                                           
79 Lukman Hakim, Prinsip-prinsipEkonomi Islam, (Jakarta: Erlangga, 2012), 93-94.   
80 Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Makro Islami, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 139. 
81 Nopirin, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro, (Yogyakarta: BPFE, 2008), 28. 
82  Ibid, 33. 
83 Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 154. 
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suatu barang tidak secara terus menerus menambah kepuasan yang dinikmati orang yang 

mengkonsumsinya.
84

  

Konsep utilitas terbagi dua yaitu utilitas total dan utilitas marginal. Utilitas total 

merupakan jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari masing-masing barang yang 

dikonsumsikan sedangkan utilitas marginal, merupakan kepuasan tambahan terhadap kepasan 

total sebagai akibat ditambahnya satu unit barang yang dikonsumsi. Individu meminta suatu 

komoditi tertentu karena adanya kepuasan atau utilitas yang didapatkan dari mengkonsumsi 

komoditi tersebut. Sampai pada titik tertentu, semakin banyak unit komoditi yang dikonsumsi 

individu tersebut perunit waktu, semakin besar utilitas total yang diperoleh. Meskipun utilitas 

total meningkat, namun utilitas marginal yang diterima dari mengkonsumsi tiap unit tambahan 

komoditi tersebut biasanya menurun.
85

 Pada kenyataannya kepuasan dan perilaku pengguna 

dipengaruhi oleh nilai guna (utulity) barang dan jasa yang dikonsumsi. Kemampuan barang dan 

jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pengguna. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teori utility merupakan 

kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. 

Dalam teori utility terdapat utilitas total dan utilitas marginal. Dalam teori tersebut maka 

mengkonsumsi lebih banyak barang akan mengurangi kepuasan marjinal yang mereka dapatkan 

dari mengkonsumsi lebih lanjut barang yang sama. 

Berikutnya teori indiferensi, seorang pengguna menaggapi adanya perubahan-perubahan 

variabel ekonomi, seperti harga, kualitas, fashion dari barang yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan mereka. Dengan perkataan lain, lebih menitikberatkan untuk mempelajari proses 

keputusan pengguna dengan menggunakan model perilaku yang memungkinkan untuk 

memikirkan apa yang akan dibeli pengguna dan bagaimana mereka akan berekasi terhadap 

perubahan harga barang, pendapatanya, persedian barang, promosi, tanpa menuntut model 

tersebut dapat mewakili bagaimana secara aktual pengguna untuk memutuskan membeli 

barang.
86

 

Tingkah laku pengguna untuk memilih barang yang akan memaksimumkan 

kepuasannya ditunjukkan dengan bantuan kurva indeferen. Kurva indiferen adalah kurva yang 

menggambarkan berbagai kombinasi barang yang diminta atau dibeli oleh pengguna dalam 

upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

kurva indiferen menggambarkan berbagai kombinasi barang yangm diminta atau dibeli oleh 

pengguna dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan pendapatan dan harga-

harga yang berlaku. Apa yang pengguna inginkan akan terihat dari bagaimana pengguna 

menentukan pilihan. 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Terdapat dua faktor determinan yang berpengarauh terhdap perilaku pengguna, yakni 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni segala unsur internal psikologis yang 

melekat pada setiap individu pengguna, yang terdiri dari persepsi, kepribadian, pembelajaran, 

motivasi dan sikap. Kedua, faktor eksternal yakni semua kejaidan yang terdiri dari demografi, 

keluarga, kelas sosial dan referensi kelompok. Konsumsi bukan hanya dipengaruhi oleh individu 

semata, melainkan juga oleh gejala sosial, yang dipengaruhi oleh kebudayaan dan lingkungan 

sosial dengan sistem nilai yang berlaku.
87

 

Keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan 

psikologi dari pembeli. Dimana faktor-faktor kebudayaan terdiri dari kebudayaan, sub budaya, 

dan kelas sosial. Faktor-faktor sosial terdiri dari kelompok referensi, keluarga serta peran dan 

status. Faktor-faktor pribadi terdiri dari umur dan tahapan dalam siklus hidup, pekerjaan, 
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keadaan ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan konsep diri. Faktor-faktor psikologis terdiri 

dari motivasi, persepsi, proses belajar serta kepercayaan dan sikap.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku siswa sebagai pengguna salah satunya 

dipengaruhi oleh literasi ekonomi. Menurut Kotler, rendahnya literasi ekonomi akan berdampak 

pada sikap konsumtif masyarakat.
88

 Hal ini menunjukkan bahwa literasi ekonomi yang 

merupakan penerapan konsep-konsep ekonomi dalam pengambilan keputusan akan 

mempengaruhi pengambilan keputusan dalam konsumsi seseorang. Ada dua kekuatan dari faktor 

yang mempengaruhi perilaku pengguna, yaitu kekuatan sosial budaya dan kekuatan psikologis. 

Kekuatan sosial budaya terdiri dari faktor budaya, tingkat sosial, kelompok anutan (small 

reference groups) dan keluarga. Sedangkan kekuatan psikologis terdiri dari pengalaman belajar, 

kepribadian, ikap dan keyakinan, gambaran dari (self-concept).
89

 

Selain faktor internal dan eksternal, beberapa hal yang mempengaruhi prilaku pengguna 

adalah : 

a. Pengaruh Kebudayaan yang mencakup kultur, subkultur, dan kelas sosial.  

b. Pengaruh sosial yang mencakup kultur rujukan (kelompok rujukan), keluarga, peran dan 

status sosial.  

c. Pengaruh personal yang mencakup usia, tahap daur hidup, jabatan, keadaan ekonomi, gaya 

hidup, kepribadian dan konsep diri.  

d.  Pengaruh psikologi yang mencakup motivasi, persepsi, leaning, kepercayaan dan sikap
90

 

Adapun dalam melakukan tindakan konsumsi adalah dipandang dari segi tingkat 

pendidikan, kedewasaan dan kematangan emosional. Selain itu seorang muslim dalam 

berkonsumsi didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu: 

a. Manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat atau 

Negara karena keberlangsungan hidup manusia diatur oleh Allah SWT.  

b. Dalam konsep Islam kebutuhan yang membentuk perilaku konsumsi seorang muslim. Di 

mana batas-batas fisik merefleksikan perilaku yang digunakan seorang muslim untuk 

melakukan aktifitas konsumsi, bukan dikarenakan pengaruh preferensi semata. Keadaan ini 

menghindari perilaku hidup yang berlebih-lebihan, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga 

konsistensinya dalam jangka panjang. Sebab, perilaku konsumsi yang didasarkan atas 

kebutuhan akan menghindari dari pengaruh perilaku konsumsi yang tidak perlu.  

c. Dalam berkonsumsi seorang muslim harus menyadari bahwa ia menjadi bagian dari 

masyarakat. Maka, dalam berkonsumsi dituntut untuk saling menghargai dan menghormati 

keberadaan sesamanya. Bila keadaan menjadi kesadaran bersama maka akan terbangun 

kehidupan yang berkeadilan, terhindar dari kesenjangan sosial atau diskriminasi social.
91

 

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat 

mempengaruhi perilaku siswa sebagai pengguna terdiri dari faktor internal maupun faktor 

eksternal. Faktor yang mempengaruhinya juga bisa dari pengetahuan pembeli tentang informasi 

dari kualitas barang terbatas, membeli barang karena hanya ingin meniru orang lain dan juga 

adat kebiasaan yang berlaku dikalangan pengguna. Faktor lain yang dapat mempengaruhi 

pengguna dalam berkonsumsi bisa dari keluarga dan tahapan dalam siklus hidup. Namun salah 

satunya juga dipengaruhi oleh literasi ekonomi atau kecerdasan berfikir dalam mengambil 

keputusan. 
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4. Model perilaku konsumen  

Model perilaku konsumen yang dikemukan Kotler menerangkan keputusan konsumen 

dalam pembelian selain dipengaruhi oleh karakteristik konsumen, dapat juga dipengaruhi 

rangsangan yang mencaup produk, harga, tempat dan promosi. Variabel-variabel tersebut saling 

mempengaruhi proses kepurusan pembelian sehingga menghasilkan keputusan pembelian yang 

didasarkan pada pilihan produk, pilihan merek, pilihan penalu, waktu pembelian, dan jumlah 

pembelian.
92

  

 

5. Perubahan Perilaku Konsumen  

Perilaku konsumen ditimbulkan oleh adanya interaksi antara faktor - faktor lingkungan 

dan individu. dalam interaksi tersebut sossosialisasi antara individu mengakibatkan terjadinya 

transfer dan interaksi perilaku.
93

 Teori perilaku konsumen menurut Swasta dan Handoko
94

 adalah 

sebagai berikut :  

a. Teori Ekonomi Mikro  

Dalam teori ini mejelaskan bahwa keputusan untuk membeli merupakan hasil 

perhitungan ekonomis rasional yang sadar. Pembeli individual berusaha mengguanakan 

barang dan jasa yang memberikan keunaan (kepuasan) paling sesuai dengan selera dan harga-

harga relatif.  

b. Teori Psikologis 

Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psiklogis individu yang selalu 

dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan yang merupakan penerapan dari teori bidang 

psikologis dalam menganalisa perilaku konsumen.  

 

c. Teori Sosiologi 

Teori ini lebih menitik beratkan pada hubungan dan pengaruh antara individi-individu 

yang dikaitkan dengan perilaku merekan jadi lebih mengutamakan perilaku kelompok dari 

pada perilaku individu. 

d. Teori Antropologis 

Teori ini sama dengan teori sosiologis, teori ini juga menekankan pada tingkah laku 

pembelian dari suatu kelompok akan tetapi kelompok yang diteliti adalah kelompok 

masyarakat luas antara lain: kebudayaan (kelompok paling besar), subkultur (Kebudayaan 

daerah) dan kelas sosial.  

 

6. Perilaku Konsumen Berdasarkan Tujuan  

Menurut Tjiptono berdasarkan tujuan pembelian konsumen dapat diklasifikasikan 

menjadi tujuan pembeliannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri sedangkan konsumen 

organisasional tujuannya untuk keperluan bisnis.
95

 

a. Pengenalan Kebutuhan  

Proses membeli dimulai dengan pengenalan masalah dimana pembeli mengenali 

adanya masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan 

keadaan yang diinginkan.  

b. Pencarian Informasi 
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Seorang konsumen yang sudah terkait mungkin mencari lebih banyak informasi tetapi 

mungkin juga tidak. Bila dorongan konsumen kuat dan produk yang dapat memuaskan ada 

dalam jangkauan, konsumen kemungkinan akan membelinya bila tidak, konsumen dapat 

menyimpan kebutuhan dalam ingatan atau melakukan pencarian informasi yang berhubungan 

dengan kebutuhan tersebut. 

c. Evaluasi Alternatif 

Tahap dari proses keputusan membeli, yaitu ketika konsumen menggunakan informasi 

untuk mengevaluasi merek alternatif dalam perangkat pilihan. Konsep dasar tertentu 

membantu menjelaskan proses evaluasi konsumen. Pertama, kita menganggap bahwa setiap 

konsumen melihat produk sebagai kumpulan atribut produk. Kedua, konsumen akan 

memberikan tingkat arti penting berbeda terhadap kebutuhan dan keinginan unik masing-

masing. Ketiga, konsumen mungkin akan mengembangkan satu himpunan keyakinan merek 

mengenai dimana posisi setaip merek pada setiap atribut. Keempat, harapan kepuasan produk 

total konsumen akan bervariasi pada tingkat atribut yang berbeda. Kelima, konsumen sampai 

pada sikap terhadap merek berbeda lewat beberapa produser evaluasi.Ada konsumen yang 

menggunakan lebih dari satu prosedur evaluasi, tergantung pada konsumen dan keputusan 

pembelian.  

d. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membuat peringkat merek dan membentuk niat 

untuk membeli.Pada umumnya, keputusan membeli konsumen adalah membeli merek yang 

paling disukai, tetapi dua faktor dapat muncul antara niat untuk membeli dan keputusan untuk 

membeli. Faktor pertama, adalah sikap orang lain, yaitu sikap dari orang lain mengenai harga, 

merek yang akan dipilih konsumen. Faktor kedua, adalah faktor situasi yang tidak 

diharapkan, harga yang diharapkan dan manfaat produk yang diharapkan.Akan tetapi 

peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan bisa menambah niat pembelian.  

e. Tingkah Laku Pasca Pembelian 

Tahap dari proses keputusan pembeli, yaitu konsumen mengambil tindakan lebih 

lanjut setelah membeli berdasarkan padsa rasa puas atau tidak puas. Berdasarkan beberapa 

definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah sejumlah tindakan nyata 

individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan 

dan mendapatkan, menggunakan barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan.  

7. Lingkup Perilaku Konsumen  

Studi perilaku konsumen dipusatkan pada pemahaman bagaimana individu mengambil 

keputusan untuk membelanjakan sejumlah sumber daya yang tersedia (uang, waktu, usaha). 

Untuk menjelaskan masalah tersebut di atas perlu diketahui:  

a. Apa yang mereka beli  

b. Mengapa mereka membeli  

c. Kapan membelinya  

d. Dimana mereka membeli  

e. Bagaimana cara mereka membeli  

f. Bagaimana mereka menggunakan barang yang dibelinya. Respons konsumen sebagai 

variabel psikologis yang merupakan hasil reaksi atas stimulus sangat dipengaruhi stimulus-

stimulus dari faktor internal (individu) dan faktor eksternal (lingkungan). 
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8. Teori Perilaku Terencana (Planned Behavior) 

Teori perilaku terencana (Planned Behavior) memiliki fondasi terhadap perspektif 

kepercayaan yang mampu mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan tingkah laku yang 

spesifik. Perspektif kepercayaan dilaksanakan melalui penggabungan beraneka ragam 

karakteristik, kualitas dan atribut atas informasi tertentu yang kemudian membentuk kehendak 

dalam bertingkah laku. Intensi (niat) merupakan keputusan dalam berperilaku melalui cara yang 

dikehendaki atau stimulus untuk melaksanakan perbuatan, baik secara sadar maupun tidak. 

Intensi inilah yang merupakan awal terbentuknya perilaku seseorang. Teori planned behavior 

digunakan untuk mendeskripsikan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan.
96

 

Teori Perilaku Terencana (Theory Planned Behaviour) merupakan teori yan  telah 

diterima secara luas sebagai alat untuk menganalisis perbedaan antara sikap dan niat serta 

sebagai niat dari perilaku. Dalam hal ini, (Planned Behavior) digunakan untuk   sebagai 

menjelaskan whistleblowing serta dapat membantu dan mengatasi beberapa keterbatasan 

penelitian sebelumnya, dan menyediakan sarana untuk memahami kesenjangan luas yang 

diamati antara sikap dan perilaku.97 

Teori Planned Behavior menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan 

pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan, meskipun demikian perlu 

dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol 

perilaku persepsian individu. Bila ada sikap yang positif, dukungan dari orang sekitar serta 

adanya persepsi kemudahan karena tidak ada hambatan untuk berperilaku maka niat seseorang 

untuk berperilaku akan semakin tinggi.
98

 

Teori Planned Behavior menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan individu 

timbul karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku dan niat individu 

disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal dari individu tersebut. Sikap individu 

terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil 

perilaku, norma subyektif, kepercayaan normatif dan motivasi untuk patuh.
99 

Teori Planned Behavior dianggap sebagai model yang cocok untuk menjelaskan 

perilaku dalam kebanyakan studi karena tidak mempertimbangkan unsur afektif pengguna yang 

ditemukan untuk mempengaruhi perilaku pengguna. Teori Planned Behavior hanya berfokus 

pada aspek kognitif dari sikap (yaitu, sikap kognitif), sehingga menunjukkan bahwa konsep 

sikap harus diperiksa melalui baik sikap kognitif dan sikap afektif, yaitu perasaan atau emosi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model tersebut tidak bisa digunakan untuk memprediksi 

perilaku, sehingga niat pembelian tidak berpengaruh terhadap perilaku pembelian.
100

 

Selain itu, teori Planned Behavior banyak digunakan dalam penelitian perilaku 

pengguna sebagai pendekatan untuk memprediksi niat dan perilaku. Teori Planned Behavior 

mendalilkan tiga faktor penentu konseptual independen dari niat yaitu sikap terhadap perilaku, 

norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan, dengan kepentingan relatif setiap 

determinan yang bervariasi di seluruh perilaku dan situasi. Sikap, norma subjektif, dan kontrol 

perilaku yang dirasakan adalah tiga prediktor langsung niat, yang merupakan prediktor 

proksimal perilaku. 

sikap adalah emosi psikologis yang disalurkan melalui evaluasi pengguna, jika positif, 

niat berperilaku cenderung lebih positif (Paul et al, 2016). Menurut Ajzen (1991) sikap terhadap 
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perilaku ditentukan oleh kombinasi antara keyakinan individu mengenai konsekuensi positif dan 

atau negatif dari melakukan suatu perilaku dengan nilai subyektif individu terhadap setiap 

konsekuensi berperilaku tersebut. Teori Planned Behavior cocok untuk menjelaskan niat, 

dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan didasarkan pada proses psikologis yang sangat 

kompleks. Teori Planned Behavior menjelaskan bahwa niat individu untuk berperilaku 

ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: attitude toward the behavior, norma subyektif dan persepsi 

kontrol perilaku.
101

 

Sikap terhadap perilaku (attitude towards behavior) mengacu pada tingkat evaluasi 

atau penilaian positif atau negatif individu dari kinerja perilaku. Sikap didasarkan pada 

keyakinan berperilaku yang menonjol dan evaluasi hasil. Keyakinan berperilaku (behavioral 

beliefs) mengacu pada kemungkinan yang dirasakan dari terjadinya suatu hasil yang diharapkan 

karena terlibat dalam perilaku tertentu, dan evaluasi hasil melibatkan penilaian dari 

kemungkinan konsekuensi dari perilaku tertentu.
102

 

Sikap terhadap perilaku merupakan kecenderungan untuk menanggapi hal-hal yang 

disenangi ataupun yang tidak disenangi pada suatu objek, orang, institusi atau peristiwa. Sikap 

terhadap perilaku dianggap sebagai variabel pertama yang mempengaruhi niat berperilaku. 

Ketika seorang individu menghargai positif suatu perbuatan, maka ia memiliki kehendak untuk 

melakukan perbuatan tertentu. Pandangan tentang suatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinan 

(behavioral beliefs) sebagai akibat dari tingkah laku yang dilakukan. Keyakinan individu 

meliputi beliefs strength dan outcome evaluation. Pandangan atas perilaku diyakini mempunyai 

dampak langsung terhadap kehendak untuk berperilaku yang kemudian diafiliasikan dengan 

kontrol perilaku persepsian dan norma subjektif.
103

  

Berikutnya norma subjektif merupakan pengakuan desakan sosial dalam 

memperlihatkan suatu prilaku khusus. Norma subjektif adalah manfaat yang memiliki dasar 

terhadap kepercayaan (belief) yang memiliki istilah normative belief. Normative belief adalah 

kepercayaan terhadap kesepahaman ataupun ketidaksepahaman seseorang ataupun kelompok 

yang mempengaruhi individu pada suatu perilaku. Pengaruh sosial yang penting dari beberapa 

perilaku berakar dari keluarga, pasangan hidup, kerabat, rekan dalam bekerja dan acuan lainnya 

yang berkaitan dengan suatu perilaku.
104

 

Kontrol perilaku persepsian adalah ukuran kepercayaan seseorang mengenai seberapa 

sederhana atau kompleksnya melaksanakan suatu perbuatan. Kontrol perilaku dapat juga 

diartikan sebagai pemahaman mengenai sederhana atau kompleksnya dalam melakukan 

perbuatan atas dasar pada pengalaman terdahulu dan kendala yang dapat dicari solusinya dalam 

melakukan suatu perbuatan. Seseorang yang mempunyai sikap dan norma subjektif yang 

mendukung dalam melakukan perbuatan tertentu akan sangat bergantung pada dukungan kontrol 

perilaku persepsian yang ia miliki.
105

 

Keberadaan faktor pendukung memberikan peran penting dalam hal pengendalian atas 

kontrol perilaku. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit faktor pendukung yang dirasakan oleh 

suatu individu maka individu tersebut akan kesulitan untuk memahami perilaku yang dilakukan. 

Seorang yang memiliki sikap yang positif, dukungan dari orang-orang disekitar dan sedikitnya 

hambatan untuk melakukan suatu perilaku, maka orang itu akan memiliki niatan yang kuat 
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105 Mahyarni, “ Theory Of Reasoned Action Dan Theory Of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis Tentang 

Perilaku)”, Jurnal El-Riysah, Vol 4, Nomor 1 Tahun 2013. 
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dibandingkan ketika memiliki sikap yang positif dan dukungan dari orang sekitar namun banyak 

hambatan yang ada untuk melakukan perilaku tersebut.
106

 

Dari beberapa penjelasan di atas, Teori Planned Behavior dapat disimpulkan bahwa 

sebagai teori yang mencoba mengungkap niat yang timbul dari individu untuk berperilaku dan 

niat tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dari internal maupun eksternal dari individu 

tersebut. Niat untuk melakukan suatu perilaku tersebut dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu 

attitude toward the behavior, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku. 

 

D. Ekonomi Islam  

1. Pengertian Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah 

perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem 

ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa 

ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia 

dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas 

dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan 

konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong 

seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement) benar atau salah 

tetap harus diterima.
107

 

Ekonomi Islam diartikan sebagai ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-

prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah. Siddqie dan Naqvi, menurutnya ekonomi Islam 

merupakan representasi ekonomi umat muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara 

menyeluruh. Dalam hal ini, Ekonomi Islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktik 

ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan. 

Analisis ekonomi setidaknya dilakukan dalam tiga aspek, yaitu norma dan nilai-nilai dasar 

Islam, batasan ekonomi dan status hukum, dan aplikasi dan analisis sejarah.
108

 

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu 

karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah 

dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari 

nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam 

analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.
109

 

Beberapa pengertian Ekonomi Islam menurut para ahli, sebagai berikut : 

a. Muhammad Abdul Manan  

Islamic economics is a sosial science which studies the economics problems of a 

people imbued with the values of Islam. Jadi, menurut Abdul Manan ilmu ekonomi Islam 

adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat 

yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
110

 

b. M. Umer Chapra  

Islami economics was defined as that branch which helps realize human well-being 

through and allocation and distribution of scarce resources that is inconfinnity with 

Islamic teaching without unduly curbing Individual fredom or creating continued 

macroeconomic and ecological imbalances. Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah 

sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi 

                                                           
106 Ibid. 
107 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011), 14. 
108 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ekonomi 

Islam, (jakarta: rajawali pers, 2013), 19. 
109 Veithzal Rivai, Andi Buchari, Islamic Economics: Ekonomi Bukan Opsi, Tetapi Solusi (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), 91. 
110 Muhammad Abdul Manan, Islamic Economics, Theory and Practice, (India: Idarah Adabiyah, 1980), 3. 
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dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada 

pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro 

ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.
111

 

c. M. Amram Kan 

M. Akram Kan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk 

melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan 

mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Definisi ini 

memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat), serta dimensi 

positif (mengorganisir sumber daya alam).
112

 Ilmu Ekonomi Syari‟ah adalah ilmu yang 

mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam 

produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari‟at Islam yang bersumber Al-

Qur‟an dan As-Sunnah serta Ijma‟ para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan 

dunia dan akhirat.
113

 

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah 

ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam skripsi ini, ekonomi Islam diartikan 

pada penekanan sebagai konsep dan sistem ekonomi. Ketiga wilayah tersebut, yakni teori, 

sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah 

sinergi. 

 

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam  

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah 

bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi 

bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami. Beberapa dasar hukum Islam 

tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :  

a. Al-Qur‟an  

Al-Qur‟an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar 

berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Alquran adalah sumber 

utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan 

kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing Umat manusia kepada 

jalan yang benar. Didalam Alquran banyak tedapat ayat-ayat yang melandasi hukum 

ekonomi Islam, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang 

peningkatan kesejahteraan Umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. 

Terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui 

suap pada ayat Al-Qur‟an sebagai berikut :  

                             

                 

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara 

kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada 

hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu 

dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 188) 

 

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela 

merupakan salah satu bentuk Muamalat yang halal yaitu sebagai berikut :  

                                                           
111  Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), 16. 
112 Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), 13. 
113 Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta : Kencana 

Prenada Media Group), 29.   
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 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. An-Nisa [4] : 29). 

 

b. Hadits 

Setelah Alquran, sumber hukum ekonomi adalah Hadis dan Sunnah. Yang mana 

para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Alquran tidak 

terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut. Hadist memberikan ketentuan-

ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur‟an, hadis Nabi SAW 

yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain – lain dari Sa‟id Al-khudri 

ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda :  “Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah 

merugikan orang lain”.
114

 

c. Ijma 

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik 

dari masyarakat maupun cara cendekiawan Agama, yang tidak terlepas dari Alquran dan 

Hadis. 

d. Ijtihad atau Qiyas 

Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit 

banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang 

merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi. 

e. Istihsan, Istislah dan Istishab 

Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang 

lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat mazhab.
115

 

 

3. Karakteristik Ekonomi Islam 

Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain
116

 : 

a. Kesatuan (unity) 

b. Keseimbangan (equilibrium) 

c. Kebebasan (free will) 

d. Tanggung Jawab (responsibility) 

Al-Qur‟an mendorong umat Islam untuk mengusai dan memanfaatkan sektor-sektor 

dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, 

industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan 

kepentingan bersama.
117

 Sebagaimana firman Allah berikut :  

                                                           
114 Ibnu Majah , Sunan Ibnu Majah, Juz 2, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4, 743.  
115 Muhammad Abdul Manan, Teori Dan Prakteik Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 19.. 
116 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), 

25.  
117 Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif, (Jakarta : Gema Insani, Jakarta, 2003), 29. 
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“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta 

benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum 

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, 

supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang 

diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka 

tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras 

hukumannya”.(Q.S. Al-Hasyr [59] : 7) 

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Qur‟an melarang Umat Islam mempergunakan 

cara-cara yang batil seperti dengan melakukan kegiatan riba, melakukan penipuan, 

mempermainkan takaran, dan timbangan, berjudi, melakukan praktik suap-menyuap, dan cara-

cara batil lainnya. 

 

4. Tujuan Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk: 

a. Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. 

b. Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tetapi seluruh makluk hidup 

dimuka bumi. 

c. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan 

nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah). 

Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, 

sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu mampu menangkap nilai 

fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori 

Ekonomi Islam. Tujuan dari ekonomi syariah adalah untuk memberikan keselarasan bagi 

kehidupan di dunia. Nilai islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi 

seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi syariah adalah pemenuhan 

kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai islam guna mencapai falah. Ekonomi islam 

mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa 

meninggalkan sumber hukum teori ekonomi islam. 

Tujuan ekonomi islam tidak bisa dilepaskan dari tujuan penciptaan manusia di muka 

bumi. Ini karena, kegiatan berekonomi tidak bisa dipisahkan dari akitivitas manusia di muka 

bumi. Inilah mengapa islam juga mengatur segala sesuatunya yang berkaitan dengan aktivitas 

manusia dalam berekonomi. Manusia diciptakan bukan semata untuk menjadi seorang pertapa 

yang tidak ikut dalam aktivitas keduniaan, bukan pula sebagai manusia bumi yang tidak 

mempedulikan aturan Alah dalam setiap tindak tanduknya. Namun Allah menciptakan 

manusia agar manusia menjadi khalifah (wakil Allah) yang mempunyai tugas memakmurkan 

bumi, yaitu menciptakan kemakmuran dengan segala kreasi menuju kebaikan. 

 Islam menghendaki bahwa setiap aktivitas manusia tidak hanya bernilai duniawi 

(material) semata, tetapi seharusnya juga bernilai spiritual. Termasuk juga dalam setiap 

aktivitas berekonomi, harus juga membawa muatan spiritual, dalam arti harus terdapat 

kesesuaian dengan tujuan dan nilainilai islam. Tujuan dan nilai-nilai ekonomi islam adalah, 
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Kesejahteraan ekonomi dengan berpegang pada norma moral, persaudaraan dan Keadilan, 

kesetaraan disribusi pendapatan, kebebasan individu daam konteks kesejahteraan sosial.
118

 

 

5. Prinsip Ekonomi Islam  

 

a. Prinsip Ketauhidan 

Tauhid adalah landasan utama dalam setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat 

Islam. Islam menawarkan keterpaduan agama, sosial dan ekonomi, dalam bentuk kesatuan 

ajaran. Tauhid menggambarkan hubungan manusia dengan tuhannya. Segala aktivitas 

ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa 

Allah SWT akan selalu melihat apa yang dilakukannya.
119

 Dapat dipahami bahwa dalam 

segala aktifitas mumalahdan bisnis manusia harus mengikuti aturan-aturan yang ada, jangan 

sampai keluar dari batasan-batasan yang telah ditetapkan. Nilai-nilai tauhid yang dipercaya 

oleh pelaku bisnis muslim dapat menghindarkan dirinya dari praktik bisnis yang diharamkan, 

seperti riba, perjudian dan penipuan dalam bisnis. 

b. Prinsip Keadilan 

Keadilan merupakan keseimbangan atau kesetaraan antar-individu atau komunitas. 

Manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT haruslah memiliki sifat adildalam 

bertindak.Dapat dipahami bahwa bagi seorang pedagang, hendaknya berlaku adil saat 

memberikan harga jual. Keadilan dalam memberlakukan pembeli satu dengan yang lainnya 

tanpa membeda-bedakan. 

c. Prinsip Pertanggung Jawaban 

Tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktifitas yang 

dilakukannya baik kepada tuhan maupun tanggung jawab terhadap sesama manusia. 

d. Prinsip Kebenaran dan Kejujaran 

Kebenaran dan kejujuran terutama sangat penting bagi seorang pengusaha muslim 

karena adanya kebutuhan untuk mendapatkankeuntungan dan godaan untuk memperbesar 

kemampuan produk atau jasa mereka selama penjualan.
120

 Dapat dipahami bahwa kejujuran 

merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan. Sebagai pelaku bisnis manusia 

hendaknya selalu berkata benar, berlaku jujur danmempertahankan kejujuran. 

e. Prinsip Kerelaan 

Prinsip kerelaan dalam bisnis menegaskan bahwa setiap pelaku bisnis harus terbebas 

dari tindakan eksploitasi dan pemaksaan yang dapat berakibat pada cacatnya akad. “Sgala 

tansaks yang dlakkan has bdasakan kdhaan dantaa masng-masng hak. Apabila ada transaksi 

tidak terpenuhi asas ini, maka artinya sama dengan memakan harta dengan cara bathil”. Suka 

sama suka dalam kontrak merupakan persyaratan yang paling mendasar dalam semua kontrak 

komersial dalam hukum Islam.
121

 Dapat dipahami bahwa prinsip kerelaan mengandung arti 

segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kerelaan antara masing-masing pihak. 

Selain itu harus didasarkan pada kesepakatan bersama dari para pihak dan tidak boleh ada 

unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. 

f. Prinsip Haramnya Riba 

Islam melarang Riba dalam segala bentuknya. Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-

Ruum ayat 39 berikut :   

                                                           
118 Ibrahim Warde, Islamic Finance: Keuangan Islam dalam Perekonomian Global, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2009), 16-18. 
119 M. Nur Rianto AL-Arif, Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek, (Bandung: CV Pustaka Setia), 22. 
120 Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 106. 
121 Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, (Bandung: Pustaaka Setia, 2012), 114. 
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“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta 

manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa 

zakat yang kamumaksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) 

Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.(QS. Ar-Ruum [30] : 39). 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa semua harta yang dikeluarkan sesuai dengan aturan 

Allah dan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah akan dilipatgandakan pahala dan 

balasan. Allah tidak menambahkan keridhaannya kepada harta riba, karena harta yang 

diberikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta 

mereka, tidak suci di sisi Allah, dan tidak akan berkah.
122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
122 Eko Suprayito, Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 353. 
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