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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus merupakan investasi 

sumber daya manusia, serta memiliki konstribusi yang besar untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi semua 

pihak untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan demi 

kesejahteraan masyarakat (Suparmanto, 2006). Jaminan akses penduduk miskin 

terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

Dasar 1945, sejak tahun 2005 telah diupayakan untuk mengatasi hambatan dan 

kendala tersebut melalui pelaksanaan kebijakan Program Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut JAMKESMAS (Depkes, 

2008). Jamkesmas secara bertahap akan dikelola menggunakan sistem asuransi 

kesehatan. 

Asuransi kesehatan adalah suatu program jaminan pemeliharaan kesehatan 

kepada masyarakat yang biayanya dipikul bersama oleh masyarakat melalui sistem 

kontribusi yang dilaksanakan secara pra upaya (Sulastomo, 2000). Meskipun 

masyarakat mengetahui adanya program asuransi kesehatan, namun masyarakat 

miskin tidak mengurus kepemilikan kartu asuransi kesehatan. Sumarsono (2008) 

mengatakan bahwa motivasi masyarakat yang cukup rendah untuk memiliki asuransi 

kesehatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : a) Mahalnya biaya 

kesehatan atau jarak yang jauh. Hal ini terutama terjadi di daerah-daerah termasuk 

daerah tertinggal. b) Rendahnya mutu layanan kesehatan dasar juga disebabkan oleh 
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terbatasnya tenaga kesehatan, kurangnya peralatan dan kurangnya tenaga medis. c) 

Kesadaran pemerintah untuk mengelola rumah sakit masih jauh dari harapan 

masyarakat karena tidak optimal. Terutama soal tidak adanya penertiban para dokter 

lebih senang membuka praktek pribadi bila dibandingkan dengan pengabdian di 

rumah sakit.  

Sementara bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan kartu jaminan 

kesehatan sesuai dengan keputusan menteri kesehatan tersebut masih sangat sulit, 

ternyata problem yang seringkali ditemukan di lapangan adalah a) Model pendataan 

yang seringkali tidak lengkap. Karena tidak langsung menyentuh masyarakat bawah. 

Bahkan ditemukan beberapa kasus model pendataan yang dilakukan terjadi politisasi. 

b) Lemahnya sosialisasi kepada masyarakat miskin juga menjadi masalah yang tidak 

sederhana. Mengingat sampai sekarang ini masyarakat miskin tidak mengetahui 

bagaimana cara atau prosedur untuk mengurusnya. Sehingga kalau terjadi pendataan 

yang tercecer mereka tidak mengetahui bagaimana mengurusnya. c) Realitas yang 

ditemukan di lapangan. Masyarakat miskin ketika ingin mendapatkan kartu jaminan 

kesehatan tersebut melalui kelurahan dan dinas kesehatan, selalu mendapatkan 

jawaban bahwa kuotanya sudah habis. d) Pergi ke rumah sakit dengan memakai kartu 

jaminan kesehatan, selalu mendapatkan penanganan nomor dua, bahkan cenderung 

ditelantarkan karena tidak mendapatkan perhatian yang serius (Sumarsono, 2008). 

Berdasarkan hasil analisis World Health Organization (WHO), sistem pelayanan 

kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan untuk 

pembiayaan kesehatan tersebut, tetapi juga tergantung kepada sistem pelayanan yang 

berlaku bagi masyarakat. Dampak dari sistem pelayanan kesehatan yang tidak tepat 
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paling dirasakan oleh masyarakat kurang mampu, yang akan semakin terdorong pada 

kemiskinan akibat tidak adanya perlindungan finansial terhadap kesehatan. 

Menurut Info Askes Bulan Maret Tahun 2010, data memperkirakan dari sekitar 

230 juta jiwa penduduk Indonesia, yang telah mendapatkan asuransi kesehatan 

berkisar 98.200.000 jiwa (42,6%). Dan 57,4% atau sekitar 131 juta warga yang belum 

memiliki asuransi kesehatan. Jumlah ini sangat rentan sakit berat, karena banyak 

masyarakat yang tidak terlindungi kesehatannya akan menjadi jatuh miskin akibat 

penyakit yang diderita. 

Hasil dari studi pendahuluan di Desa Madurejo Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang diketahui jumlah masyarakatnya adalah 3454 jiwa pada tahun 2012. 

Terdapat 112 kepala keluarga masyarakat miskin yang terdiri dari 435 jiwa. Sebanyak 

372 jiwa belum memiliki asuransi kesehatan dan 63 jiwa sudah memiliki, itupun 

mereka mengurusnya pada saat mengalami kesulitan dalam pembiayaan di rumah 

sakit atau puskesmas. Rendahnya sikap masyarakat terhadap pelaksanaan program 

diduga disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat miskin atas pentingnya 

kesehatan yang membuat masyarakat kurang berinisiatif untuk memperoleh kartu 

asuransi kesehatan. Kenyataan yang terjadi pada saat ini, masyarakat baru mendaftar 

sebagai peserta asuransi kesehatan setelah mereka atau anggota keluarganya sakit dan 

mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan di puskesmas atau rumah sakit. 

  Pentingnya pendekatan terhadap masyarakat akan penghambat motivasi 

memiliki asuransi kesehatan, maka teori pendekatan Health Belief Model (HBM) dipilih 

dan diharapkan mampu untuk mengatasi atau meningkatkan motivasi memiliki 

asuransi kesehatan. Health Belief Model (HBM)  mempunyai peranan dalam 
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mempengaruhi seseorang dalam mengubah perilakunya. Peranan Health Belief Model 

(HBM) dalam meningkatkan motivasi untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan 

perilaku individu tersebut terhadap perilaku yang sedang dijalaninya, sehingga dengan 

pendekatan Health Belief Model (HBM) masyarakat yang tidak memiliki asuransi 

kesehatan mengerti tentang pentingnya hal tersebut. Health Belief Model (HBM) 

sebagai salah satu model perilaku yang saling mempengaruhi dengan  model promosi 

kesehatan (Health Promotion Model/HPM) dalam mencapai suatu perubahan perilaku 

yang baik dan positif. Berdasarkan uraian di atas dan melihat keadaan yang terjadi di 

lokasi penelitian maka penulis mengambil penelitian dengan judul ” Tingkat Motivasi 

Kepemilikan Asuransi Kesehatan Pada Masyarakat Miskin Berdasarkan Health Belief 

Model di Desa Madurejo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bardasarkan uraian di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana tingkat motivasi masyarakat miskin di Desa Madurejo Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang dalam memiliki asuransi kesehatan. 

2. Bagaimana kepemilikan asuransi kesehatan pada masyarakat miskin di Desa 

Madurejo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. 

3. Adakah hubungan antara tingkat motivasi dengan kepemilikan asuransi kesehatan 

pada masyarakat miskin di Desa Madurejo Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan antara 

tingkat motivasi dengan kepemilikan asuransi kesehatan pada masyarakat 

miskin melalui pendekatan health belief model di Desa Madurejo Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang.  

1.2.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui motivasi masyarakat miskin di Desa Madurejo Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang dalam memiliki asuransi kesehatan. 

2. Mengetahui kepemilikan asuransi kesehatan pada masyarakat miskin di 

Desa Madurejo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat motivasi dengan kepemilikan 

asuransi kesehatan pada masyarakat miskin di Desa Madurejo Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Untuk meningkatkan pengetahuan peneliti dan dapat memberikan informasi 

mengenai hubungan antara tingkat motivasi dengan kepemilikan asuransi 

kesehatan pada masyarakat miskin. 

1.4.2 Bagi Pihak Pemerintah (Dinas Kesehatan) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pihak 

pemerintah sehingga memberikan perhatian khusus untuk mendorong 
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keinginan masyarakat miskin dalam memiliki asuransi kesehatan. Sebagai 

bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan program pemberian 

asuransi bagi masyarakat miskin secara merata dan tepat sasaran. Serta 

menjadi acuan apakah sosialisasi yang dilakukan sudah merata. 

1.4.3 Bagi Perawat Komunitas 

Sebagai acuan bahwa masyarakat miskin di Desa Madurejo Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang membutuhkan bantuan untuk meningkatkan 

derajat kesehatannya melalui asuransi kesehatan. Perawat komunitas di 

Kecamatan Pasirian diharapkan dapat berperan sebagai pelaksana, pendidik, 

andministrator, pembaharu dan konselor untuk meningkatkan motivasi 

memiliki asuransi kesehatan. 

1.4.4 Bagi Responden atau Masyarakat Desa Madurejo Kecamatan Pasirian 

Kabupaten Lumajang 

Sebagai masukan informasi tentang  pentignya masyarakat memiliki asuransi 

kesehatan. Dan diharapkan masyarakat mau bergerak untuk mendapatkan 

asuransi kesehatan. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian ini berbeda dalam hal variabel yang dinilai adalah hubungan antara 

tingkat motivasi dengan kepemilikan asuransi kesehatan pada masyarakat miskin, 

dengan subyek adalah masyarakat miskin di Desa Madurejo Kecamatan Pasirian 

Kabupaten Lumajang. 

Berikut adalah beberapa penelitian yang mempunyai karakteristik hampir serupa 

dengan penelitian ini : 
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Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

Peneliti, 
Tahun 

Judul Hasil Penelitian Lain-lain 

Anis 
Komariyah, 

2006 

Implementasi program 
Asuransi kesehatan 
masyarakat miskin 

(askeskin) 

 Tingkat pengetahuan responden mengenai 
sasaran program askeskin dinilai cukup baik 

 Tingkat ketepatan sasaran program askeskin 
kurang baik 

 Tingkat pengetahuan responden tentang 
prosedur untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan melalui program askeskin kurang 
baik 

Tipe penelitian 
eksplanatory 
(penjelasan) 

Noviansyah, 
Kristiani, 

Fatwa Sari 
Terta Dewi, 

2006 

Presepsi Masyarakat 
Terhadap Program 

Jaminan Kesehatan Bagi 
Masyarakat Miskin 

 Faktor internal (personal) yang 
berhubungan dengan presepsi masyarakan 
terhadap PJKMM yaitu pendidikan, 
pengetahuan, pengalaman dan motivasi. 

 Faktor eksternal (situasional) yang 
berhubungan dengan presepsi masyarakan 
terhadap PJKMM meliputi sumber dan 
media informasi. 

Metode cross 
sectional; sampel 
440 responden 

Kania 
Damayanti, 

2008 

Kebijakan Asuransi 
Kesehatan Untuk 
Rakyat Miskin 

(Askeskin): Harapan 
Dan Kenyataan 
Implementasi 

Program Askeskin harus terus 
disempurnakan baik dari dimensi 
kebijakannya, pelayanan kesehatannya, 
tehnik operasional, maupun kepesertaannya. 

 

Abner Herry 
Bajari, 2008 

Analisis Kualitas 
Pelayanan Bagi Peserta 

Asuransi Kesehatan 
Masyarakat Miskin 

(askeskin) 

 Kualitas pelayanan kinerjanya dikategorikan 
dalam kondisi yang baik atau bagus 

 Tingkat kepuasan pasien/ pelanggan 
dikatagorikan dalam kondisi yang kurang 
bagus. 

Metode deskriptif 
kuantitatif; tehnik 

incidental 
sampling 

 
  Penelitian sebelumnya membahas tentang tingkat pengetahuan, tingkat 

kepuasan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan presepsi masyarakat terhadap 

program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (asuransi kesehatan) yang terdiri 

dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal (personal) yaitu 

pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan motivasi. Faktor eksternal (situasional) 

meliputi sumber dan media informasi. Sedangkan peneliti saat ini ingin 
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mengembangkan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan faktor internal yang 

berhubungan dengan presepsi masyarakat terhadap asuransi kesehatan yaitu 

motivasi. Peneliti saat ini ingin mengetahui sejauh mana hubungan antara tingkat 

motivasi dengan kepemilikan asuransi kesehatan pada masyarakat miskin. 

1.6 Batasan Penelitian 

1. Peneliti lebih fokus meneliti pada variabel hubungan antara tingkat motivasi 

dengan kepemilikan asuransi kesehatan pada masyarakat miskin melalui 

pendekatan Health Belief Model di Desa Madurejo Kecamatan Pasirian 

Kabupaten Lumajang. 

2. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin di Desa Madurejo 

Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. 


