
 

 

BAB 1 : KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kepesertaan 

BPJS Kesehatan Mandiri di Kelurahan Air Manis tahun 2015, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Setengah (50%) dari responden dalam penelitian bukan peserta BPJS Kesehatan Mandiri. 

2. 46,7% responden memiliki pengetahuan yang rendah tentang BPJS Kesehatan Mandiri. 

3. 42,3% responden memilki pendidikan yang rendah atau tidak tamat SMA kebawah. 

4. 40% responden memiliki pendapatan yang rendah dari pada UMP (Rp. 1.800.000.-) 

5. Sikap responden terhadap BPJS Kesehatan memiliki nilai yang sama, setengah (50%) 

dari responden memiliki sikap yang positif terhadap BPJS Kesehatan, dan setengahnya 

(50%)  lagi memiliki sikap yang negatif. 

6. Lebih dari setengah (55,6%) responden dalam penelitian menyatakan sulit untuk 

mendapatkan akses pelayanan kesehatan. 

7. Tingkat pengetahuan memiliki hubungan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri di 

Kelurahan Air Manis tahun 2015 dengan p value <0,05. 

8. Tingkat pendidikan memiliki hubungan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri di 

Kelurahan Air Manis tahun 2015 dengan nilai p value <0,05. 

9. Tingkat pendapatan memiliki hubungan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri di 

Kelurahan Air Manis tahu 2015 dengan nilai p value <0,05. 



 

 

10. Sikap tidak memiliki hubungan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri di 

Kelurahan Air Manis tahun 2015 dengan nilai p value >0,05. 

11. Akses pelayanan kesehatan memiliki hubungan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan  

Mandiri di Kelurahan Air Manis tahun 2015 dengan nilai p value <0,05. 

1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tentang faktor-faktor yang berhunbungan dengan  

kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri di Kelurahan Air Manis tahun 2015, peneliti menyarankan 

beberapa hal berikut: 

1. Bagi masyarakat di Kelurahan Air Manis untuk dapat memanfaatkan pengatahuan yang 

dimiliki dengan tujuan meningkatkan pola prilaku yng lebih baik khususnya dibidang 

kesehatan 

2. Bagi petugas kesehatan, petugas BPJS Kesehatan, serta tokoh masyarakat  untuk dapat 

lebih gencar lagi mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya asuransi 

kesehatan khusnya BPJS agar dapat merubah prilaku dan pola piker masyarakat di 

Kelurahan Air Manis. 

3. Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang agar dapat menjamin masyarakat yang memiliki 

pendapatan kecil dari UMP yang sebelumnya tidak mendapatkan bantuan iuran dalam 

Jaminan Kesehatan agar diberikan bantuan iuran sehingga semua masyarakat 

mendapatakan jaminan kesehatannya. 

 


