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MINAT PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN BALI MANDARA
STUDI DI KABUPATEN KARANGASEM DAN KABUPATEN BADUNG
Anny Eka Pratiwi*


Abstract—Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan program
JKBM serta mengetahui hubungan faktor-faktor tersebut
terhadap minat pemanfaatan pelayanan kesehatan program
JKBM. Metode: Jenis penelitian adalah kuantitatif didukung
oleh kualitatif dengan rancangan penelitian cross sectional.
Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cluster
random sampling. Subyek penelitian adalah peserta JKBM
yang belum pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan
program JKBM. Instrument penelitian adalah kuesioner dan
pedoman wawancara. Analisis data kuantitatif dilakukan
dengan metode analisis univariat dan analisis bivariat. Hasil
Penelitian: Akses pelayanan, persepsi mutu layanan, dan
persepsi manfaat program JKBM tidak berhubungan dengan
minat pemanfaatan dengan nilai p value > 0,05, namun
tingkat pendapatan memiliki hubungan terbalik dan
signifikan (p value < 0,05) terhadap minat pemanfaatan
pelayanan kesehatan program JKBM. Kesimpulan : Akses
pelayanan kesehatan, persepsi mutu layanan, dan persepsi
manfaat program tidak memiliki pengaruh terhadap minat
pemanfaatan pelayanan kesehatan. Tingkat pendapatan
memiliki hubungan terbalik dan signifikan terhadap minat
pemanfaatan pelayanan kesehatan program JKBM. Semakin
tinggi pendapatan maka minat pemanfaatan program JKBM
semakin rendah.
Kata kunci—minat pemanfaatan, akses, pendapatan, mutu
layanan, manfaat program

I. PENDAHULUAN
Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah
diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan
kesehatan.1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Pasal
28h dan Undang-undang No 23 Tahun 1992 menyatakan
bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang
fundamental, seyogyanya setiap warga negara memiliki
jaminan kesehatan. Setiap orang berhak mendapatkan
pelayanan kesehatan dan Negara bertanggung jawab
mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya
termasuk bagi masyarakat miskin. Masyarakat miskin dan
tidak mampu dipelihara oleh negara dan dijamin hak-haknya
termasuk hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
Pemerintah mulai mengupayakan kebijakan yang
mengarah pada perbaikan sistem bidang kesehatan. Tahun
1998, Pemerintah memulainya melalui Program Kompensasi
Penulis adalah Peneliti Pusat KPMAK-UGM penulis dapat dihubungi melalui
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Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang
Kesehatan (PKPS-BBM). Kemudian pada tahun 2003,
Pemerintah menerapkan Jaminan Pemeliharaan Keluarga
Miskin (JPK-Gakin). Tahun 2004, DPR RI menetapkan
Sistem Jaminan Sosial Nasional yang bertujuan untuk
memberikan jaminan kesehatan secara menyeluruh bagi
setiap warga di Indonesia. Masyarakat memiliki kemampuan
untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara
adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. 2)
Undang-undang No.32 Tahun 2004 merupakan salah
satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk
mengatasi permasalahan di bidang kesehatan dimana
menegaskan bahwa pemerintah provinsi wajib untuk
melaksanakan pelayanan kesehatan untuk mensejahterakan
masyarakatnya. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007
tentang pembagian urusan Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota pada sub bidang Pembiayaan Kesehatan
melandasi keputusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk
membentuk sebuah program Jaminan Kesehatan bagi
masyarakat Bali pada khususnya. Jaminan Kesehatan yang
diselenggarakan disebut dengan Jaminan Kesehatan Bali
Mandara (JKBM) yang dilaksanakan melalui mekanisme
jaminan kesehatan sosial.
Kesenjangan yang ada pada rawat inap baik di rumah
sakit pemerintah maupun swasta. Akses pada puskesmas dan
puskesmas pembantu relatif sama di berbagai golongan
pendapatan.3)
JKBM dilaksanakan sejak 1 Januari 2010 merupakan
program yang dibentuk oleh pemerintah Daerah Provinsi Bali
dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Program ini bertujuan
untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk
Bali yang telah terdaftar dan belum memiliki jaminan
kesehatan. Berikut merupakan pendataan jumlah peserta
JKBM yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
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Table 1: Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Bali
MandaraTahun 2009 - 2011
2009

2010

2011

(dlm Jiwa)

(dlm Jiwa)

(dlm Jiwa)

Jembrana

-

-

114648

Tabanan

320.380

342.117

342.117

Badung

341.112

457.364

457.364

Gianyar

362.775

369.148

369.148

Klungkung

117.285

143.145

143.145

Bangli

149.846

157.400

157400

Karangasem

198.777

314.222

314.222

Buleleng

396.240

429.793

429.793

Denpasar

434.003

388.057

388.057

2.320.418

2.553.384

2.778.508

Kabupaten/Kota

Total

1,68%, namun pada rawat jalan tingkat lanjut utilisasinya
sebesar 0,45%. Utilisasi rawat jalan tingkat pertama di
kabupaten Badung sebesar 2,69% dan utilisasi rawat jalan
tingkat lanjutnya sebesar 0,29%. Nilai tersebut merupakan
utilisasi terendah dari kabupaten yang lainnya di tahun 2011.
Utilisasi rawat inap tingkat lanjut di kabupaten Karangasem
sebesar 0,14% dan utilisasi rawat inap tingkat lanjut terndah
berada di Kabupaten Badung sebesar 0,09%.
Table 2: Utilisasi Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara
Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2011
Kabupaten/
Kota

Jumlah
Peserta
JKBM

Utilisasi

(Jiwa)

Puskesmas

Rumah Sakit

(per Bulan)

(per Bulan)

Utilisasi

RJTP

Rujukan

RJTL

RITL

(%)

(%)

(%)

(%)

Jembrana

114.648

2,19

-

0,22

0,05

Tabanan

342.117

4,03

0,18

0,73

0,16

Badung

457.364

2,69

0,05

0,29

0,09

Gianyar

369.148

4,72

0,07

0,39

0,14

Klungkung

168.601

7,44

0,13

0,83

0,18

Bangli

197.450

1,34

0,06

0,32

0,12

Karangasem 314.222

1,68

0,1

0,45

0,14

Buleleng

426.901

4,02

0,12

0,54

0,16

Denpasar

388.057

2,76

0,02

0,75

0,24

RS Jiwa

-

-

-

-

-

RS Indera

-

-

-

-

-

2.778.5
08

3,39

0,09

0,58

0,16

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2012

Tabel 1 menunjukkan pendataan yang dilakukan pada
tahun 2009 terjadi peningkatan sebesar 232.966 jiwa pada
tahun 2010. Kabupaten Jembrana sendiri tidak termasuk
dalam program JKBM dikarenakan sejak bulan Maret 2003
Kabupaten Jembrana telah membentuk program jaminan
kesehatan yang dinamakan Jaminan Kesehatan Jembrana
(JKJ). Pada tahun 2010 JKJ masih dikelola oleh Pemerintah
Kabupaten Jembrana, namun pada bulan Oktober 2011 JKJ
bergabung bersama JKBM dengan mengikuti mekanisme
program JKBM yang sedang berlangsung.
Rumah sakit umum sebagai salah satu unit penyedia
pelayanan kesehatan sekaligus ditunjuk sebagai PPK Tingkat
II pada program JKBM dituntut untuk selalu memberikan
pelayanan kesehatan medis kepada masyarakat. Rumah sakit
daerah di Bali berkembang hanya untuk melayani orang
miskin sehingga mutunya rendah akibat subsidi yang sangat
kecil dari Pemerintah 4). Persepsi tentang mutu pelayanan
berbeda pada setiap orang tergantung dari latar belakang dan
kepentingan masing-masing, penilaian dapat dilakukan
dengan dimensi yang berbeda-beda.5)
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaksanakan
monitoring dan evaluasi terhadap program JKBM.
Monitoring dilakukan untuk mengetahui kunjungan peserta
program JKBM ke pelayanan kesehatan milik Pemerintah.
Berikut merupakan laporan monitoring utilisasi program
JKBM pada tahun 2010.
Tabel 2 menunjukkan utilisasi rawat jalan tingkat
pertama di kabupaten karangasem dengan prosentase sebesar

Total

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2012

Tabel 3 menunjukkan rata-rata utilisasi kunjungan rawat
jalan (visite rate) JKBM pada tingkat PPK I pada tahun 2011
adalah sebesar 4,56% per bulan. Utilisasi rawat jalan pada
tingkat PPK II tahun 2011 sebesar 0,47%. Namun,
berdasarkan standar oleh Departemen Kesehatan tahun 2009,
target utilisasi rawat jalan untuk PPK I ditentukan sebesar
15% dan target utilisasi rawat jalan PPK II ditentukan sebesar
1,5%. Standar utilisasi rujukan dari puskesmas dan
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jaringannya ke rumah sakit ditentukan adalah sebesar 12%
per bulan. Utilisasi rawat inap tingkat lanjut ditentukan
sebesar 0,15%.
Maka, dari data utilisasi diatas dapat disimpulkan bahwa
ratio utilisasi kunjungan program JKBM masih rendah. Oleh
karena itu diperlukan kajian-kajian mengenai program JKBM
dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kesehatan program
JKBM yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali.
Masyarakat Bali yang telah dijamin melalui program JKBM
belum memanfaatkan pelayanan kesehatan secara optimal.

kabupaten Badung yang terdiri dari dua kecamatan yaitu
kecamatan petang, kecamatan abiansemal.
Yang menjadi subyek penelitian adalah masyarakat yang
telah terdaftar sebagai peserta JKBM, responden yang belum
pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas
atau Rumah Sakit Pemerintah yang ada di kabupaten Badung
dan kabupaten Karangasem.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. HASIL

Table 3: Utilisasi Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara
di Provinsi Bali Tahun 2011
Puskesmas

Rumah Sakit

Utilisasi
Rujukan
Puskesmas

(dlm %)

(dlm %)

(dlm %)

Bulan
RJTP

RJTL RITL

UGD

Januari

4,56

0,46

0,23

0,19

3,04

Februari

4,68

0,41

0,19

0,13

3,56

Maret

5,03

0,47

0,27

0,2

4,88

April

4,16

0,43

0,31

0,19

4,04

Mei

5,34

0,52

0,44

0,2

6,02

Juni

4,13

0,46

0,36

0,18

7,49

Juli

3,15

0,31

0,24

0,17

8,23

Agustus

4,24

0,47

0,19

0,17

7,46

September

4,33

0,49

0,19

0,16

6,21

Oktober

5,41

0,53

0,22

0,17

5,68

November

5,27

0,58

0,23

0,19

5,22

Desember

4,38

0,45

0,24

0,18

3,44

Rata-rata

4,56

0,47

0,26

0,18

5,44

1) Minat Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Bali
Mandara (JKBM).
Minat pemanfaatan pelayanan kesehatan program JKBM
adalah daya tarik masyarakat terhadap pemanfaatan program
JKBM dan sudah mendaftarkan diri sebagai peserta JKBM
namun belum memanfaatkan pelayanan kesehatan JKBM.
Berikut merupakan deskripsi minat pemanfaatan pelayanan
kesehatan JKBM.
Table 4: Minat Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Program
JKBM
Badung

Karangasem

Variabel
n

%

n

%

Berminat

173

86,5

176

88

Tidak
Berminat

27

13,5

24

12

200

100

200

100

Total

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebanyak 349 orang
(87,25%) berminat memanfaatkan pelayanan kesehatan
program JKBM. Hal ini didukung oleh hasil wawancara
terhadap salah satu responden sebagai berikut :
“Saya sangat berminat pakai JKBM, tapi belum tahu apa
sudah bisa digunakan atau tidak karena sampai sekarang
belum dapat kartu JKBM.” (Res.6)

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2012

II. METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan
rancangan penelitian cross sectional. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kuantitatif didukung oleh
kualitatif.
Lokasi pelaksanaan adalah di kabupaten Karangasem
yang berada dalam tiga wilayah kecamatan yaitu kecamatan
selat, kecamatan rendang, dan kecamatan manggis sedangkan

2) Hubungan Akses Pelayanan
Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan.

Dengan

Minat

Akses pelayanan kesehatan adalah persepsi responden
JKBM mengenai kemudahan dalam mendapatkan pelayanan
kesehatan ke sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah.
Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden
yang berada di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten
Badung menyatakan akses pelayanan kesehatan JKBM sulit.
Hal ini disebabkan karena jarak yang ditempuh oleh
masyarakat menuju sarana pelayanan kesehatan memerlukan
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waktu tempuh yang lama dan jam operasional Puskesmas
yang masih terbatas. Wawancara berikut menjelaskan
persepsi responden terhadap akses pelayanan kesehatan
program JKBM.
“Jarak ke Puskesmas dari rumah kira-kira 10 km.
Kendalanya kalau pas mendadak sakit diluar jam buka
puskesmas terpaksa memilih berobat ke dokter praktek.”
(Res.7)
Table 5: Akses Pelayanan Kesehatan JKBM
Badung

Karangasem

Variabel
n

%

n

%

Mudah

7

3,5

9

4,5

Agak Sulit

81

40,5

78

39

Sulit

112

56

113

56,5

200

100

200

100

Persepsi mutu layanan kesehatan program JKBM adalah
penilaian oleh responden terhadap bentuk pelayanan yang
diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan dalam program
JKBM di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah.
Table 7: Persepsi Mutu Layanan Program JKBM
Badung
Variabel

Karangasem

n

%

n

%

Baik

13

6,5

13

6,5

Kurang
baik

187

93,5

187

93,5

200

100

200

100

Total

3) Hubungan Tingkat Pendapatan Dengan Minat
Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan

Tabel 7 menunjukkan bahwa persepsi responden
terhadap mutu pelayanan kesehatan program JKBM masih
rendah. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah responden sebesar
93,50% di Kabupaten Badung dan Kabupaten Karangasem
menyatakan mutu layanan kesehatan kurang baik.
Wawancara berikut merupakan persepsi responden terhadap
pelayanan kesehatan program JKBM.

Tingkat pendapatan adalah jumlah nominal uang yang
diterima responden dalam satu bulan yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan hidup.

“Di Puskesmas sini kadang ngantre, tapi nggak masalah.
Kalau di Rumah sakit pasti ngantre lama, dan banyak yang
bilang petugasnya judes.” (Res.2)

Total

5) Hubungan Persepsi Manfaat JKBM Dengan Minat
Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan

Table 6: Tingkat Pendapatan Peserta JKBM
Badung
Variabel

Karangasem

n

%

n

%

< UMR

154

77

150

75

≥ UMR

46

23

50

25

Total

200

100

200

100

Tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian besar responden
masih memiliki pendapatan dibawah Upah Minimum
Regional, yaitu di Kabupaten Badung sebesar 77,00%
sedangkan di Karangasem sebesar 75,00%.
“Kalau berobat ke dokter swasta perlu bayar 40 ribu,
sedangkan kalau ke puskesmas paling mahal 12 ribu sudah
dengan obatnya. Kadang kan kalau nggak cukup uang buat
berobat pakai obat ramuan tradisional saja.” (Res.7)

4) Hubungan Persepsi Mutu Layanan Dengan Minat
Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan

Persepsi manfaat program JKBM adalah pendapat
responden mengenai manfaat akan jaminan kesehatan di
pelayanan kesehatan milik Pemerintah.
Tabel 8 menunjukkan bahwa di Kabupaten Badung dan
Kabupaten Karangasem persepsi responden terhadap manfaat
program masih dirasakan kurang baik dengan prosentase
masing-masing sebesar 69,50% dan 74,50%. Hal ini
didukung dengan hasil wawancara sebagai berikut.
“Di Rumah Sakit sini katanya susah dapat kamar, dan
peralatan nggak lengkap, ada keluarga dekat juga dulu
pernah dua kali dirujuk ke rumah sakit di kota.” (Res.4)
Table 8: Persepsi Manfaat Program JKBM
Badung
Variabel

Karangasem

n

%

n

%

Baik

61

30,5

51

25,5

Kurang baik

139

69,5

149

74,5

200

100

200

100

Total
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6) Analisis
Bivariat
Kabupaten Badung

Minat

Pemanfaatan

di

Tabel 9 menunjukkan bahwa di kabupaten Badung, akses
pelayanan kesehatan program JKBM memiliki nilai p value >
0,05 artinya tidak memiliki hubungan terhadap minat
pemanfaatan pelayanan kesehatan program JKBM. Artinya
mudah atau sulit akses pelayanan kesehatan program JKBM
ke sarana pelayanan kesehatan Pemerintah di kabupaten
Badung mempunyai kemungkinan yang sama untuk
memanfaatkan atau tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan
program JKBM.
Nilai Odds Ratio (OR) = 1,02, artinya kelompok
responden yang memiliki akses yang mudah maupun
kelompok responden yang sulit memiliki kecenderungan yang
sama untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan
pelayanan kesehatan program JKBM. Nilai Odds Ratio (OR)
= 1,07, artinya kelompok responden yang memiliki akses
yang agak sulit maupun kelompok responden yang sulit
memiliki kecenderungan yang sama untuk memanfaatkan
atau tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan program
JKBM. Nilai chi square (c2) = 1,6 artinya kelompok
responden yang berminat memiliki kecenderungan
memanfaatkan pelayanan kesehatan 1,6 kali lebih besar dari
kelompok responden yang tidak berminat.
Variabel tingkat pendapatan memiliki nilai p value <
0,05, artinya variabel tingkat pendapatan memiliki hubungan
yang signifikan terhadap minat pemanfaatan program JKBM.
Nilai Odds Ratio (OR) sebesar 0,85 artinya bahwa variabel
tingkat pendapatan memiliki hubungan terbalik dan
signifikan terhadap minat pemanfaatan program JKBM.
Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka minat
pemanfaatan program JKBM semakin rendah.
Variabel persepsi mutu layanan program JKBM tidak
memiliki hubungan terhadap minat pemanfaatan pelayanan
kesehatan. Hal ini ditunjukkan dari nilai p value > 0,05. Nilai
Odds Ratio (OR) sebesar 1,16 artinya persepsi mutu
pelayanan yang baik atau tidak baik memiliki kemungkinan
yang sama untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan
pelayanan kesehatan program JKBM.
Persepsi manfaat program JKBM tidak memiliki
pengaruh terhadap minat pemanfaatan pelayanan kesehatan
program JKBM yaitu dengan nilai p value sebesar 0,21
menunjukkan tidak ada hubungan antara persepsi manfaat
program dengan minat pemanfaatan pelayanan kesehatan.
Nilai Odds Ratio (OR) sebesar 1,01 artinya persepsi manfaat
program yang baik atau tidak baik memiliki kemungkinan
yang sama untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan.

Table 9: Analisis Bivariat Minat Pemanfaatan Program
JKBMKabupaten Badung
Berminat
Variabel

Tidak
Berminat

c2

p

OR

n

%

n

%

Mudah

6

3,5

1

3,7

Agak Sulit

73

42,2

8

29,6 1,6 0,46 1,07

Sulit

94

54,3

18

66,7

138 79,8

16

59,3

Akses
Pelayanan
1,02

Tingkat
Pendapatan
< UMR
≥ UMR

5,6
35

20,2

11

40,7

Baik

13

7,5

0

0

Kurang baik

160 92,5

27

100

Baik

50

28,9

11

40,7

Kurang baik

123 71,1

16

59,3

0,02
0,85
*

Persepsi Mutu
Layanan
2,2 0,14 1,16

Persepsi
Manfaat
Program
1,5 0,21 1,01

*Signifikan (p< 0,05)

7) Analisis
Bivariat
Kabupaten Karangasem

Minat

Pemanfaatan

di

Tabel 10 menunjukkan bahwa di kabupaten Karangasem
variabel akses pelayanan kesehatan program JKBM memiliki
nilai p value > 0,05 artinya tidak ada hubungan terhadap
minat pemanfaatan pelayanan kesehatan program JKBM.
Nilai Odds Ratio (OR) = 1,03, artinya kelompok responden
yang memiliki akses yang mudah maupun kelompok
responden yang sulit memiliki kecenderungan yang sama
untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan pelayanan
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kesehatan program JKBM. Nilai Odds Ratio (OR) = 1,06,
artinya kelompok responden yang memiliki akses yang agak
sulit maupun kelompok responden yang sulit memiliki
kecenderungan yang sama untuk memanfaatkan atau tidak
memanfaatkan pelayanan kesehatan program JKBM.
Table 10: Analisis Bivariat Minat Pemanfaatan Program
JKBMKabupaten Karangasem
Variabel

Berminat

Tidak
Berminat
n
%

c2

P

RP

n

%

Mudah

8

4,6

1

4,2

Agak Sulit

71

40,3

7

29,2 1,2 0,55 1,06

Sulit

97

55,1

16

66,7

Akses Pelayanan

Tingkat
Pendapatan
< UMR

137 77,8

13

54,2

≥ UMR

39

22,2

11

45,8

Persepsi Mutu
Layanan
Baik

13

7,4

0

0

Kurang baik

163 92,6

24

100

24,4

8

33,3

133 75,6

16

66,7

6,3 0,01* 0,84

ini bahwa variabel tingkat pendapatan memiliki nilai yang
signifikan namun memiliki nilai OR atau RP < 1, yang
artinya variabel tingkat pendapatan memiliki hubungan
terbalik dan signifikan terhadap minat pemanfaatan
pelayanan kesehatan program JKBM.
B. PEMBAHASAN

Persepsi Manfaat
Program
Baik
43
Kurang baik

1,03

nilai Odds Ratio (OR) = 1,14 artinya persepsi mutu pelayanan
kesehatan yang baik ataupun yang kurang baik memiliki
kemungkinan yang sama untuk memanfaatkan atau tidak
memanfaatkan pelayanan kesehatan program JKBM.
Persepsi manfaat program JKBM tidak memiliki
pengaruh terhadap minat pemanfaatan pelayanan kesehatan
program JKBM. Nilai p value sebesar 0,35 menunjukkan
tidak ada hubungan antara persepsi manfaat program dan
minat pemanfaatan pelayanan kesehatan. Nilai Odds Ratio
(OR) = 1,03 artinya persepsi manfaat program JKBM yang
baik ataupun yang kurang baik memiliki kemungkinan yang
sama untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan
pelayanan kesehatan program JKBM.
OR atau RP memiliki nilai 0 dan 1. Angka 1 merupakan
nilai yang netral, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan
antara dua kelompok. Jika OR atau RP > 1 artinya kelompok
satu memiliki proporsi lebih besar dari kelompok lain.
Sedangkan jika OR atau RP < 1 maka OR atau RP akan
menjadi terbalik dan bersifat protektif. 6) Dalam penelitian

1,9 0,17 1,14

0,8 0,35 1,03

*Signifikan (p< 0,05)

Variabel tingkat pendapatan terhadap minat pemanfaatan
pelayanan kesehatan program JKBM menunjukkan hubungan
yang signifikan. Hal ini diketahui dari nilai p value < 0,05.
Nilai Odds Ratio (OR) sebesar 0,84 artinya bahwa variabel
tingkat pendapatan memiliki hubungan terbalik dan
signifikan terhadap minat pemanfaatan program JKBM.
Semakin rendah pendapatan seseorang, maka minat
pemanfaatan program JKBM semakin tinggi. Nilai chi square
(c2) = 6,3 artinya kelompok responden yang berminat
memiliki kecenderungan memanfaatkan pelayanan kesehatan
6,3 kali lebih besar dari kelompok responden yang tidak
berminat.
Variabel persepsi mutu layanan program JKBM tidak
memiliki pengaruh terhadap minat pemanfaatan pelayanan
kesehatan. Hal ini ditunjukkan dari nilai p value > 0,05 dan

Masyarakat peserta JKBM di Kabupaten Badung dan
Kabupaten Karangasem masih banyak yang tidak
memanfaatkan pelayanan kesehatan program JKBM. Hal
tersebut dikarenakan masyarakat memiliki pemahaman
bahwa mereka memanfaatkan pelayanan kesehatan program
JKBM ketika dirasakan adanya keparahan penyakit.
Sosialisasi yang diadakan oleh petugas kesehatan kurang
efektif karena kebanyakan dari mereka kurang memahami
alur administrasi program JKBM.
Sebagian besar masyarakat belum memiliki kartu JKBM
sehingga adanya kebingungan oleh masyarakat apakah
mereka sudah bisa menggunakan kartu tersebut atau tidak.
Informasi yang diperoleh oleh masyarakat hanya berdasarkan
informasi kepala desa, pengalaman dari tetangga maupun
orang terdekat lainnya. Keadaan geografis kabupaten Badung
dan kabupaten Karangasem yang berada di perbukitan
menyebabkan masyarakat masih banyak yang mengalami
kesulitan dalam menjangkau pelayanan kesehatan yang baik.
Masyarakat yang diasuransikan akan lebih mudah mendapat
akses pelayanan kesehatan, tetapi diperlukan juga
peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien
7)
Puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang bermutu
rendah dapat menjadi barang inferior disaat masyarakat
miskin tidak memiliki pilihan. Ketika pendapatan meningkat,
maka masyarakat akan beralih pada pelayanan swasta dengan
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mutu yang lebih baik.4)
Pendapatan keluarga sangat berpengaruh terhadap proses
pengambilan keputusan dalam mencari pelayanan kesehatan.
Dengan subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada
masyarakat secara gratis namun hal tersebut bagi masyarakat
dengan golongan yang berpendapatan rendah tetap
membutuhkan biaya yang cukup dalam hal lainnya, seperti
misalnya dibutuhkan biaya transportasi ke sarana pelayanan
kesehatan, ataupun biaya kebutuhan lain saat menjalani
perawatan di Puskesmas atau Rumah sakit.
Dalam pelayanan kesehatan modern, tingginya
pendapatan dan besarnya permintaan akan pelayanan
kesehatan memiliki hubungan yang signifikan. Harga
berperan dalam permintaan yang berasal dari kelompok
masyarakat yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan
kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi. Sulitnya
pelayanan kesehatan dicapai secara fisik sehingga menuntut
banyaknya pengorbanan waktu. Hal ini mengakibatkan
turunnya permintaan akan pemanfaatan pelayanan kesehatan.
8)
Masyarakat mengetahui bahwa untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan yang bermutu dengan cara membayar.
Masyarakat menilai tentang pelayanan kesehatan gratis
masih kurang baik akan berdampak pada pemanfaatan
pelayanan yang rendah. Masyarakat sebagai konsumen
melihat pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan
yang manusiawi, cepat tanggap, penuh empati, ramah, dan
komunikatif. Sedangkan pemberi jasa pelayanan kesehatan,
beranggapan bahwa mutu pelayanan kesehatan sudah diatur
sesuai dengan ilmu dan teknologi kedokteran yang berlaku
umum dan yang tertuang dalam prosedur tetap. 9)
Berdasarkan hasil wawancara responden bahwa
masyarakat dengan persepsi yang kurang baik terhadap
pelayanan kesehatan memanfaatkan pelayanan kesehatan
gratis karena tidak memiliki pilihan untuk berobat. Kendala
biaya dalam hal ini berpengaruh besar terhadap proses
pengambilan keputusan dalam memanfaatakn pelayanan
kesehatan gratis. Manfaat dan pelayanan kesehatan PJKMM
tidak berhubungan dengan utilisasi pelayanan askeskin. 10)
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Akses pelayanan kesehatan program JKBM tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat
pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi peserta program
JKBM.
Tingkat pendapatan memiliki pengaruh secara signifikan
terhadap minat pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi
peserta program JKBM.
Persepsi mutu layanan kesehatan program JKBM tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat
pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi peserta program

JKBM.
Persepsi manfaat program JKBM tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap minat pemanfaatan
pelayanan kesehatan bagi peserta program JKBM.
B. SARAN
Diharapkan agar Pemerintah Daerah meningkatkan
perluasan kerjasama dengan dokter praktek swasta, Rumah
sakit swasta atau Balai Pengobatan Swasta sehingga dapat
meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan.
Diharapkan kepada Pemerintah daerah mengalokasikan
dana transportasi untuk masyarakat miskin yang
membutuhkan, khususnya pada kasus rujukan ke rumah sakit.
Diharapkan
kepada
Pemerintah
Daerah
agar
meningkatkan secara bertahap jumlah Puskesmas non TT
menjadi Puskesmas TT.
Mengoptimalkan “call centre” JKBM agar dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat secara baik.
Diharapkan agar menempatkan menempatkan petugas
sebagai contact person JKBM di setiap Dinas Kesehatan
kabupaten/kota dan Rumah sakit.
Menyederhanakan prosedur administrasi bagi peserta
JKBM berusia lanjut agar dapat memanfaatkan pelayanan
kesehatan program JKBM.
Diharapkan agar PPK melibatkan berbagai pihak untuk
meningkatkan mutu layanan kesehatan program JKBM.
Mengadakan sosialisasi JKBM dengan melibatkan tokoh
informal seperti tokoh adat di daerah-daerah.
Diharapkan peneliti selanjutnya untuk meneliti faktorfaktor yang berpengaruh dalam pemanfaatan program
jaminan kesehatan dan persepsi sakit yang dinilai merupakan
faktor yang memiliki hubungan dengan minat pemanfaatan
program jaminan kesehatan.
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