
 

 

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian tentang  kepatuhan  peserta  mandiri  dalam  

membayar  iuran  Jaminan  Kesehatan  Nasional  di Desa Kampung Baru tahun 2019, 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Lebih dari separuh peserta mandiri tidak patuh membayar iuran JKN di Desa 

Kampung Baru. 

2. Lebih dari separuh peserta mandiri memiliki pengetahuan yang rendah di Desa 

Kampung Baru. 

3. Sebagian besar peserta mandiri tidak memiliki riwayat penyakit katastropik di Desa 

Kampung Baru. 

4. Lebih dari separuh peserta mandiri memiliki pendapatan yang rendah di Desa 

Kampung Baru. 

5. Lebih dari separuh peserta mandiri memiliki jumlah anggota keluarga yang besar di 

Desa Kampung Baru. 

6. Lebih dari separuh peserta mandiri  memiliki dukungan keluarga yang rendah di 

Desa Kampung Baru. 

7. Terdapat  hubungan  yang  bermakna  antara tingkat  pengetahuan dengan  kepatuhan 

peserta mandiri membayar iuran JKN di Desa Kampung Baru. 

8. Terdapat  hubungan  yang  bermakna  antara riwayat penyakit katastropik  dengan 

kepatuhan peserta mandiri membayar iuran JKN di Desa Kampung Baru. 

9. Terdapat  hubungan  yang  bermakna  antara jumlah pendapatan dengan kepatuhan 

peserta mandiri membayar iuran JKN di Desa Kampung Baru. 



 

 

10. Terdapat  hubungan  yang  bermakna  antara jumlah anggota keluarga dengan 

kepatuhan peserta mandiri membayar iuran JKN di Desa Kampung Baru. 

11. Terdapat  hubungan  yang  bermakna  antara dukungan keluarga dengan kepatuhan 

peserta mandiri membayar iuran JKN di Desa Kampung Baru. 

1.2 Saran 

1. Diharapkan kepada BPJS Kesehatan untuk meningkatkan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai informasi pembayaran iuran tepat waktu seperti membuat 

sistem pengingat  membayar  iuran  sebelum  tanggal  10  kepada  peserta,  sehingga 

peserta  dapat  membayarkan  iuran  tepat  waktu  misalnya  melalui  sms  dan 

sebagainya. 

2. Diharapkan kepada BPJS untuk pengoptimalan fungsi kader BPJSdan pembentukan 

yang baik dalam upaya sosialisai tentang BPJS untuk meningkatkan 

pengetahuan,pemahaman dan kesadaran responden sehingga  dapat  mengembangkan  

program  JKN  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat. 

3. Perangkat Desa Kampung Baru harusnya  melakukan  pendataan  kembali secara 

baik dengan mengutamakan masyarakat  yang  tidak  mampu  (dengan  

berpendapatan  rendah  dan  memiliki  jumlah anggota  besar) agar  masuk  ke dalam 

jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah/PBI. 

4. Peserta  diharapkan  untuk  menjaga  komitmen  membayar  iuran  tepat  waktu 

setiap  bulannya, karena  ketika  telah  menjadi  peserta  JKN  mandiri  maka 

seseorang telah mampu dan mau untuk membayar iuran. 

5. Keluarga disarankan lebih meningkatkan pemberian dukungan keluarga  terutama 

dalam aspek pemberian dukungan informasional dan dukungan emosional melalui 

pemberian informasi dan juga memberikan semangat serta saling berbagi agar 

peserta mandiri tetap patuh dalam membayar iuran JKN. 



 

 

6. Bagi  peneliti  selanjutnya,  diharapkan  adanya  penelitian  lebih lanjut  untuk  

mendapatkan  informasi  yang  lebih  mendalam  mengenai  faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN dengan 

tambahan variabel yang berbeda seperti jarak loket BPJS,peran kader/ petugas BPJS, 

dll. 

 

 


