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1.1.Latar Belakang

Dengan semakin meningkatnya biaya kesehatan di Indonesia,tuntutan

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin besar.Sementara itu pendapatan

pemerintah dari sumber konvensional seperti pajak, minyak bumi dan sebagainya

tidak meningkat dengan signifikan.Akibatnya,kebijakan pemerintah tidak dapat lagi

memandang pelayanan kesehatan sebagai public goods, yakni menganggapnya

sebagai barang yang tidak terbatas jumlahnya dan dapat dinikmati oleh setiap orang

tanpa khawatir akan habis.

Asuransi kesehatan menjadi menarik tidak saja karena merupakan sumber

dana potensial yang dapat iligalang untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat, tetapi

juga mampu mengalihkan peristiwa penyakit dan implikasi biaya yang tidak dapat

diprediksikan dan tidak teratur menjadi dapat direncanakan dengan teratur.

Di wilayah kerja Puskesmas Cikutra Barn didapatkan pada tahun 2003

peran serta masyarakat pengguna Askes untuk berobat mengalami peningkatan tiap

bulannya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka melalui penelitian ini penulis

memilih judul penelitian " Gambaran Faktor Pengetahuan Sikap dan Perilaku yang

Mempengarnhi Partisipasi Masyarakat Pengguna Askes Untuk Berobat di Puskesmas

Cikutra Barn Pada Tanggal1-6 Desember Tahun 2003

1.2. Identifikasi masalah

Apakah faktor pengetahuan, sikap dan perilaku mempengaruhi

masyarakat untuk berpartisipasi terhadap Askes di wilayah keIja Puskesmas Cikutra

Baru.
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1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.

1.3.1 Maksud Penelitian.

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi peran serta masyarakat sebagai pengguna Askes di Puskesmas Cikutra

Baru.

1.3.2.Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui

pengetahuan, sikap dan perilaku yang berhubungan dengan penggunaan Asuransi

Kesehatan.

lA.Kegunaan Penelitian.

1.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada Puskesmas Cikutra

Bartl dan masyarakat di wilayahnya mengenai Kendala-kendala yang dihadapi

masyarakat pengguna Askes sebagai pelaksana kegiatan.

2.Penelitian ini diharapkanjuga dapat memberikan informasi kepada masyarakat

mengenai pentingnya berpartisipasi dalam program Askes.

3.Bagi penulis dalam rangka megaplikasikan ilmu di bidang kesehatan masyarakat

yang didapat selama perkuliahan.

1.5.Kerangka Pemikiran

Pengetahuan
Sikap Perilaku --.

Peningkatan mutu
Pelayanan
Kesehatan

Penggunaan
Askes

Oleh Masyarakat
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1.6.Metodologi.

Metode Penelitian : Deskriptif

Teknik Pengambilan Data: Survei dengan wawancara

Instrumen penelitian

Responden

: Kuesioner

Sampling

Rancangan Penelitian

: Masyarakat pengguna Askes di wilayah kerja

Puskesmas Cikutra Baru

: Whole Sample

: Cross - sectional

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian :

Lokasi penelitian adalah Puskesmas Cikutra Barn di Kelurahan Neglasari,

Kecamatan Cibelmying Kaler,Kotamadya Bandung.Penelitian dilakukan pada tanggal

I Desember 2003 sampai dengan 6 Desember 2003
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