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ABSTRAK
Program Jamkesmas adalah suatu program jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin
tanpa adanya kewajiban bagi masyarakat miskin untuk memberikan kontribusi premi atau iuran, dimana dalam
menentukannya diperlukan seleksi atau mean test. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan pengetahuan dan sikap masyarakat dengan kepuasan pelayanan program Jamkesmas di wilayah
Puskesmas Air Periukan Tahun 2013.
Jenis penelitian bersifat survey analitik dengan metode cross sectional. Populasi pada penelitian ini
adalah seluruh peserta Jamkesmas yang melakukan kunjungan di wilayah Puskesmas Air Periukan Tahun 2012
yaitu sebanyak 508 orang, sedangkan Pengambilan sampel dilakukan secara accidental sampling yaitu 128
orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji Chi Square.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa dari 35 peserta Jamkesmas yang mempunyai pengetahuan
kurang sebagian besar 27 (77,1%) merasa tidak puas dengan pelayanan Jamkesmas. Hasil Uji statistik
menunjukkan nilai p=0,002, < nilai α = 0.05 hal ini berarti ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan
masyarakat tentang pelayanan Jamkesmas dengan kepuasan pelayanan Jamkesmas di wilayah Puskesmas Air
Periukan. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa dari 57 masyarakat peserta Jamkesmas yang mempunyai
mempunyai sikap tidak mendukung sebagian besar 45 (78,9%) merasa tidak puas dengan pelayanan Jamkesmas.
Hasil Uji statistik menunjukkan nilai p=0,00, < nilai α = 0.05 hal ini berarti ada hubungan yang bermakna antara
sikap masyarakat tentang pelayanan Jamkesmas dengan kepuasan pelayanan Jamkesmas.
Kata Kunci: Kepuasan Pelayanan Jamkesmas, Pengetahuan, Sikap.

KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF PUBLIC WITH SATISFACTION
HEALTH SERVICES JAMKESMAS PROGRAM IN SELUMA

Veby Fransisca Rozi*, Sri Zuharni**
ABSTRACT
Jamkesmas Program is a social insurance program that is given to poor people with no
obligation for the poor to contribute to premiums or contributions, which is required in the selection
or determine the mean test. The purpose of this study was to determine the relationship of the
community with the knowledge and attitudes of service satisfaction JAMKESMAS program in Air
Periukan PHC in 2013. This type of research is analytic survey with cross sectional method. The
population in this study were all participants Jamkesmas which makes a visit in Air Periukan PHC In
2012 as many as 508 people, while Samples were taken by accidental sampling. The sample size in a
study of 128 people. The data were analyzed using Chi Square test. The results of this study found that
of the 35 participants who have less knowledge Jamkesmas majority of 27 (77.1%) were dissatisfied
with the service of medical treatment. Statistical test results showed the value of p = 0.002, <value α
= 0:05 this means that there is a relationship between people's knowledge of Jamkesmas services with
Jamkesmas service satisfaction. The results of this study also found that of the 57 people who have
Jamkesmas participants have an attitude does not support most of the 45 (78.9%) were dissatisfied
with the service of medical treatment. Statistical test results showed the value of p = 0.00, <value α =
0:05 this means that there is a relationship between people's attitudes about service Jamkesmas with
Jamkesmas service satisfaction.
Keywords: Satisfaction Jamkesmas Services, Knowledge, Attitude.
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PENDAHULUAN

SUBJEK DAN METODE PENELITIAN

Pelayanan kesehatan yang merupakan hak setiap
warga negara Indonesia diatur dalam Undang Undang
Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28H ayat (1) yang
berbunyi : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan” (UUD RI 1945 dan Perubahannya,
2004). Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan amanat
UUD RI 1945 tersebut telah melakukan akselerasi
pembangunan kesehatan dengan mengeluarkan kebijakan
berupa program yang sudah dijalankan diantaranya adalah
program pelayanan dasar dan program berupa fasilitas
berobat gratis melalui program nasional Jaminan
Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas (Depkes RI,
2008).
Bagi warga miskin di Indonesia, biaya kesehatan
seharusnya sudah tidak menjadi masalah lagi karena
sudah dijamin oleh pemerintah. Jika masyarakat miskin
mengerti dan memahami bahwa program Jamkesmas
yang dilakukan pemerintah telah menanggulangi
kesenjangan dan kesulitan tersebut. Dalam hal ini
Puskesmas dan jaringannya sebagai sarana pelayanan
kesehatan harus lebih aktif menjangkau masyarakat di
wilayah kerjanya serta proaktif dalam memberikan atau
mensosialisasikan
program
jamkesmas
sehingga
masyarakat dapat memanfaatkan Jamkesmas tersebut.
Kecamatan Air Periukan merupakan salah satu
kecamatan yang ada di Kabupaten Seluma. Wilayah kerja
Puskesmas Air Periukan yang terdiri dari 6 desa (Keban
Agung, Lawang Agung, Pasar Ngalam, Sukasari, Tawang
Rejo, Kungkai Baru). Jumlah penduduk menurut BPS
2009 berjumlah 20.403 jiwa, dengan jumlah jiwa miskin
sebanyak 7.147 jiwa (35,03%). Sedangkan penduduk
yang mendapatkan Jamkesmas sebanyak 3.176 jiwa atau
44,44%. Dilihat dari data tersebut hampir setengah
penduduk miskin di kecamatan Air Periukan sudah
mendapat kartu Jamkesmas (Laporan Tahunan Puskesmas
Air Periukan, 2012). Dalam pelayanan kesehatan di
Puskesmas Air Periukan, kunjungan berobat yang
menggunakan Jamkesmas Pada Tahun 2012 sebanyak 508
orang.
Survei awal dilakukan pada bulan Desember,
dengan mensurvei 10 pemegang kartu Jamkesmas di
wilayah Puskesmas Air Periukan, diketahui 6 dari 10
pemegang kartu Jamkesmas belum paham cara
penggunaan serta belum mengetahui program apa saja
yang diperoleh peserta, sedangkan 4 peserta pemegang
Jamkesmas sudah sering menggunakan kartu Jamkesmas
untuk berobat di Puskesmas. Survey ini juga mendapatkan
data bahwa sebanyak 5 orang peserta jamkesmas
mengeluh pelayanan Jamkesmas lama, dan kalau mau
melakukan rujukan fasilitas pelayanan yang lebih lengkap
harus melalui prosedur yang ada di puskesmas sehingga
terkesan berbelit-belit. Peserta jamkesmas juga merasa
pelayanan yang diterima tidak sama dengan pasien umum
atau peserta Askes sehingga pasien mengeluh tidak puas
dengan pelayanan yang diberikan.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian survey analitik dengan metode cross
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
peserta Jamkesmas yang melakukan kunjungan di wilayah
Puskesmas Air Periukan Tahun 2012 yaitu sebanyak 508
orang. Sampel dalam penelitian ini adalah peserta
Jamkesmas yang melakukan kunjungan di Puskesmas Air
Periukan Tahun 2012 sebanyak 508 orang. Pengambilan
sampel dilakukan secara accidental sampling berjumlah
128 orang. Analisis data menggunakan analisis data
univariat untuk melihat distribusi frekuensi dan analisis
bivariat dengan menggunakan chi-square.

HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL
Analisa Univariat
Tabel 1 Distribusi frekuensi Pengetahuan, Sikap dan
Kepuasan pelayanan Jamkesmas
Variabel
Pengetahuan
Kurang
Cukup
Baik
Sikap
Tidak Mendukung
Mendukung
Kepuasan
Puas
Tidak Puas

n=128

f%

35
51
42

27,3
39,8
32,8

57
71

44,5
55,5

68
60

53,1
46,9

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa
dari 128 peserta Jamkesmas hampir sebagian 51 (39,8)
mempunyai pengetahuan yang cukup, Sebagian besar 71
(55,5%) mendukung program Jamkesmas dan sebagian
besar 68 (53,1%) puas dengan pelayanan Jamkesmas.
Analisis Bivariat
Tabel 2 Hubungan Pengetahuan Masyarakat Dengan
Kepuasan Pelayanan Jamkesmas
Pengetah
uan
Kurang
Cukup
Baik

Kepuasan
Tidak Puas
Puas
n
%
n
%
27
77,1
8
22,9
25
49,0
26 50,1
16
38,1
26 61,9

Total
N
35
51
42

%
100
100
100

p
value

0,002

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 35 peserta
Jamkesmas yang mempunyai pengetahuan kurang
sebagian besar 27 (77,1%) merasa tidak puas dengan
pelayanan Jamkesmas. Hasil Uji statistik menunjukkan
nilai p=0,002, < nilai α = 0.05 hal ini berarti ada
hubungan yang bermakna antara pengetahuan masyarakat
tentang pelayanan Jamkesmas dengan kepuasan
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pelayanan Jamkesmas di Wilayah Puskesmas Air
Periukan.
Tabel 3 Hubungan Sikap Masyarakat Dengan Kepuasan
Pelayanan Jamkesmas
Sikap

Tidak
Mendukung
Mendukung

Kepuasan
Tidak Puas
Puas
n
%
n
%
45
78,9
12 21,1

N
57

%
100

23

71

100

Total

p
value

0,000
32,4

48

67,6

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 57 masyarakat
peserta Jamkesmas yang mempunyai mempunyai sikap
tidak mendukung sebagian besar 45 (78,9%) merasa
tidak puas dengan pelayanan Jamkesmas. Hasil Uji
statistik menunjukkan nilai p=0,00, < nilai α = 0.05 hal ini
berarti ada hubungan yang bermakna antara sikap
masyarakat tentang pelayanan Jamkesmas dengan
kepuasan pelayanan Jamkesmas di wilayah Puskesmas
Air Periukan.

PEMBAHASAN
Pengetahuan masyarakat tentang pelayanan
Jamkesmas dengan kepuasan pelayanan Jamkesmas di
wilayah Puskesmas Air Periukan. Kurangnya informasi
tentang Jamkesmas yang diperoleh masyarakat di wilayah
Puskesmas Air Periukan diakibatkan karena sebagian
masyarakat ada yang tinggal dikebun sehingga akses jalan
menuju Puskesmas yang cukup jauh dan sulit dijangkau,
faktor lainnya juga diakibatkan oleh banyaknya ibu-ibu
yang tidak membawa anaknya ke Posyandu.
Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat
Notoatmodjo (2008), bahwa pengetahuan yang diperoleh
seseorang akan dapat memberikan pengaruh terhadap
kemampuan dan daya pikir serta sikap seseorang yang
kemudian di wujudkan ke dalam tindakan. Sedangkan
faktor sikap mendorong/ memotivasi seseorang untuk
berperilaku. Pengetahuan yang dapat mempengaruhi
sikap, niat, dan perilaku seseorang adalah pengetahuan
dari segi positif atau segi negatif tentang suatu hal. Jadi
pengetahuan merupakan faktor yang penting dalam
perubahan perilaku, tetapi pengetahuan saja tidak cukup
memadai dalam melakukan perubahan yang diharapkan
(Azwar, 2005).
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian
yang pernah dilakukan oleh Dimas (2009), bahwa
pengetahuan juga mempengaruhi kepuasan pasien
terhadap kualitas pelayanan yang diterimanya.
Pengetahuan yang baik tentang jenis, tata laksana,
kepesertaan program Jamkesmas akan mendorong
kerjasama pasien dengan pemberi pelayanan. Peserta
Jamkesmas yang mempunyai pengetahuan yang baik
merasa bahwa suatu pelayanan akan membutuhkan suatu
prosedur dan mengkomunikasikan kebutuhan mereka
kepada pemberi pelayanan sehingga pemberi pelayanan
akan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien

tersebut. Sehingga Pelayanan yang cepat dan tepat, biaya
pengobatan yang murah, serta sikap tenaga medis yang
ramah dan komunikatif adalah sebagian dari tuntutan
pasien terhadap pelayanan kesehatan. Namun, hanya
sebagian pelayanan kesehatan dapat memenuhi tuntutan
tersebut.
Ada hubungan yang bermakna antara sikap
masyarakat tentang pelayanan Jamkesmas dengan
kepuasan pelayanan Jamkesmas di Wilayah Puskesmas
Air Periukan. Hal ini disebabkan karena masyrakat
menganggap bahwa pelayanan pasien Jamkesmas kurang
memuaskan dibandingkan dengan pelayanan pasien
umum. Sikap dipandang sebagai suatu faktor yang
memberikan kecenderungan (Predisposisi) perilaku yang
akan tampak nyata, bila individu yang memiliki sikap
tersebut memperoleh kesempatan secara terbuka dan luas.
Perlu diketahui bawa reaksi perilaku manusia memiliki
sifat yang diferensial, artinya suatu stimulus yang sama
belum tentu akan menimbulkan bentuk reaksi yang sama
dari individu. Sebaliknya, suatu reaksi yang sama juga
belum timbul akibat adanya stimulus yang serupa (Azwar,
2005).
Hapsari (2009), Sikap merupakan reaksi atau
respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu
stimulus atau objek. Sikap secara nyata menunjukkan
konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus
tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan
reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial.
Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas,
akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu
perilaku. Sikap itu masih merupakan reaksi tertutup,
bukan merupakan reaksi terbuka atau tingkah laku yang
terbuka. Setelah seseorang mengetahui stimulus atau
objek kesehatan, kemudian mengadakan penilaian atau
pendapat terhadap apa yang diketahui, proses selanjutnya
diharapkan ia akan melaksanakan atau mempraktikkan
apa yang diketahuinya atau disikapinya. Hal inilah yang
disebut praktik kesehatan atau dapat juga dikatakan
perilaku kesehatan. Program Jamkesmas sangat perlu
diketahui oleh semua masyarakat, termasuk masyarakat
yang belum menjadi peserta Jamkesmas (Zulfa, 2009).
Sikap dan pengetahuan masyarakat akan
mempengaruhi kepuasan pasien terhadap pelayanan
kesehatan yang diterimanya. Masyarakat yang
mempunyai sikap yang baik akan memanfaatkan
pelayanan kesehatan dan akan mempunyai persepsi yang
baik tentang pelayanan kesehatan sehingga persepsi ini
akan mempengaruhi hubungan yang baik antara pasien
dan pemberi pelayanan. Sikap pasien yang mendukung
suatu program pelayanan kesehatan meningktkan
peranserta masyarakat dalam keberlangsungan pelayanan
kesehatan tersebut sehingga pemberi pelayanan
mengetahui kebutuhan pasien. Hubungan yang timbal
balik ini akan meningkatkan pelayanan kesehatan
sehingga kualitas pelayanan yang diterima pasien sesuai
dengan apa yang diharapkannya. Pasien yang menerima
pelayanan kesehatan yang berkualitas meningkatkan
kepuasan terhadap pelayanan kesehatan tersebut.
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SIMPULAN DAN SARAN
SIMPULAN
1. Sebanyak 51 (39,8%) pengetahuan masyarakat tentang
pelayanan jamkesmas cukup.
2. Sebagian besar 71 (55,5%) masyarakat mempunyai
sikap mendukung pelayanan jamkesmas.
3. Sebagian besar 68 (53,1%) masyarakat puas dengan
pelayanan jamkesmas .
4. Ada hubungan antara
pengetahuan masyarakat
dengan kepuasan pelayanan Jamkesmas diwilayah
Puskesmas Air Periukan Kabupaten Seluma.
5. Ada hubungan antara sikap masyarakat dengan
kepuasan pelayanan Jamkesmas diwilayah Puskesmas
Air Periukan Kabupaten Seluma.

SARAN
Disarankan untuk Puskesmas Air Periukan agar
dapat meningkatkan pelayanan dan memberikan
penyuluhan tentang program jamkesmas pada masyarakat.
Melakukan evaluasi monitoring setiap bulan kepada
tenaga kesehatan.
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