
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 28 H 

dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam Undang-

Undang No. 36/2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang 

sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan 

memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. 

      Jaminan Kesehatan Nasional yang dikembangkan di Indonesia merupakan 

bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang (UU) No. 

40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menyatakan bahwa 

jaminan kesehatan menggunakan prinsip asuransi sosial yaitu kepesertaan 

yang bersifat wajib, besaran premi berdasarkan presentase pendapatan dan 

semua anggota mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Melalui SJSN 

ini, seluruh masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang akan 

berdampak pada peningkatan derajat kesehatan. 

      Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013, menyatakan bahwa Jaminan 

Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta 

memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang 

yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Secara 
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operasional, pelaksanaaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 

101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan Peta Jalan JKN  

(Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional). 

      Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial 

Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan 

dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS kesehatan yang implementasinya 

dimulai 1 Januari 2014. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah 

badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program 

Jaminan Sosial. Kepesertaan BPJS Kesehatan dibagi menjadi 2 yaitu 

Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (PT. 

ASKES, 2013). 

      Iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan 

bukan pekerja atau JKN mandiri ditanggung oleh peserta yang bersangkutan 

dengan ketentuan sebesar Rp 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) 

per orang per bulan yang menghendaki pelayanan diruang perawatan kelas 

III, Rp 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang bagi 

peserta yang menghendaki pelayanan diruang perawatan kelas II, Rp 59.500,- 

(lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per orang yang menghendaki 

pelayanan diruang perawatan kelas I. Manfaat akomodasi dibedakan 

berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan. 

      Penentuan pemilihan jenis iuran  yang dilakukan masyarakat, dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, antara lain seperti pengetahuan, sikap, dan tingkat sosial 



 

3 
 

ekonomi. Tingkat sosial ekonomi menggambarkan kedudukan seseorang 

dalam bermasyarakat yang biasanya ditentukan oleh unsur pendidikan, 

pekerjaan, dan pendapatan yaitu kelompok tinggi, kelompok menengah, dan 

kelompok rendah. Tingkat sosial ekonomi dapat mempengaruhi seseorang 

untuk menentukan suatu pilihan jenis iuran sesuai dengan kemampuannya. 

      Capaian penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di Indonesia tahun 

2012  mencapai 64,58% dan targetnya adalah 80,10%. Untuk Wilayah Jawa 

Tengah dengan jumlah penduduk 32.382.657 capaian penduduk yang 

memiliki Jaminan Kesehatan adalah sebesar 17.097.750 (52,8%) dengan 

rincian Jamkesmas 14.150.983, Askes Sosial 2.047.571, TNI/POLRI 

681.223, Integrasi Jamkesda 43.504 (DINKES, 2014). 

      Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Surakarta sampai bulan April yang terdaftar menjadi anggota BPJS Non PBI 

mandiri di wilayah Surakarta sebanyak 1.684  peserta. Standarisasi target 

capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Non PBI Mandiri Kota 

Surakarta yaitu 6000 jiwa, dengan jumlah peserta yang tercatat di BPJS 

Kesehatan Surakarta sampai dengan bulan April 2014 yaitu sebanyak 1684 

jiwa. Dari data tersebut, desa tertinggi yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan 

adalah Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres sebanyak 156 peserta.  

      Distribusi Penduduk Kelurahan Mojosongo menurut Tingkat Pendidikan 

Tertinggi yang Ditamatkan di Surakarta, lulusan SLTA/ sederajat mempunyai 

jumlah yang tinggi yaitu sebesar 29,58% disusul oleh SLTP/ sederajat 

15,21%, Tamat SD/  14,89,  Tidak sekolah sebanyak 15,03% sisanya adalah 
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lulusan perguruan tinggi dari Diploma I-Strata III. Untuk distribusi penduduk 

menurut jenis pekerjaan, dilihat dari kegiatan ekonomi, baik kepala keluarga 

laki-laki maupun perempuan sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta 

yaitu 54,551 persen, diikuti  wiraswasta (19,581 persen), dan buruh harian 

lepas (9,995 persen) (Dispendukcapil Surakarta, 2013). 

      Hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviansyah, dkk (2006), 

menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap Program Jaminan 

Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor internal (personal) yaitu pendidikan, pengetahuan, pengalaman 

dan motivasi. Pengetahuan yang dimiliki tentang asuransi atau jaminan 

kesehatan menunjukkan hubungan yang signifikan dengan persepsi 

masyarakat terhadap PJKMM, semakin baik pengetahuan yang dimiliki 

semakin positif persepsinya. Hasil penelitian Noviansyah memperkuat 

penelitian Siyoto (2000), bahwa persepsi masyarakat terhadap program 

JPKM dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki. Hasil penelitian 

Noviansyah dan Siyoto juga mendukung hasil penelitian Widwiono (2001), 

bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan persepsi masyarakat 

terhadap program dana sehat. Faktor eksternal (situasional) berupa proses 

sosialisasi meliputi sumber dan media informasi berhubungan dengan 

pembentukan persepsi masyarakat terhadap PJKMM. 

      Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hutapea (2009), menyatakan bahwa 

”Dari uji statistik didapatkan faktor penghasilan (ability) mempunyai 

pengaruh yang bermakna pada pemilihan kelas perawatan. Hal ini dapat 
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diterima karena biasanya yang berpenghasilan tinggi akan memilih kelas 

perawatan yang lebih tinggi pula. 

      Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik mengadakan penelitian tentang 

hubungan pengetahuan dan sikap dengan pemilihan jenis iuran keikutsertaan 

jaminan kesehatan nasional mandiri pada wilayah cakupan jaminan kesehatan 

nasional tertinggi di Surakarta.  

 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

yaitu “ Apakah ada hubungan pengetahuan sikap dan sosial ekonomi dengan 

pemilihan jenis iuran keikutsertaan JKN mandiri pada wilayah cakupan JKN 

tertinggi di Surakarta.” 

 

C. Tujuan Penelitian  

1 Tujuan Umum 

      Membuktikan hubungan pengetahuan sikap dan sosial ekonomi 

dengan pemilihan jenis iuran keikutsertaan JKN mandiri pada wilayah 

cakupan JKN tertinggi di Surakarta.  

2 Tujuan Khusus 

a. Menggambarkan tentang pengetahuan sikap dan sosial ekonomi serta  

pemilihan jenis iuran keikutsertaan JKN mandiri pada wilayah 

cakupan JKN tertinggi di Surakarta. 
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b. Membuktikan hubungan pengetahuan dengan pemilihan jenis iuran 

keikutsertaan JKN mandiri pada wilayah cakupan JKN tertinggi di 

Surakarta. 

c. Membuktikan hubungan sikap dengan pemilihan jenis iuran 

keikutsertaan JKN mandiri pada wilayah cakupan JKN tertinggi di 

Surakarta. 

d. Membuktikan hubungan sosial ekonomi (pendidikan, pekerjaan, dan 

penghasilan) dengan pemilihan jenis iuran keikutsertaan JKN 

mandiri pada wilayah cakupan JKN tertinggi di Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1 Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

      Sebagai bahan acuan untuk meningkatkan cakupan Jaminan 

Kesehatan Mandiri di wilayah lainnya dan sebagai bahan pertimbangan 

untuk meningkatkan sosialisasi. 

2 Bagi Masyarakat 

      Menambah wawasan dan pengetahuan tentang kepesertaan JKN 

Mandiri.  

3 Bagi Peneliti Lain 

Sebagai data dasar bagi penelitian selanjutnya untuk menggali dan 

melakukan penelitian berikutnya. 


