
SEMINAR MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2017 

PS-75 

 

Analisis Respon Masyarakat Terhadap Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) di Kecamatan Tenggarong  

Kabupaten Kutai Kartanegara  
 

 

Ika Purnamasari1, Fidia Deny Tisna Amijaya2, Memi Nor Hayati3 
FMIPA Universitas Mulawarman1,2,3 

ika.purnamasari@ymail.com 

 

Abstrak. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang penerapan metode 

ilmiah dalam analisis data dengan tujuan mengambil keputusan yang rasional. Uji 
Mc.Nemar merupakan salah satu teknik statistika nonparametrik untuk menguji dua 

sampel yang saling berhubungan, dimana subyek yang diukur sama dan diberi dua 

perlakuan yang berbeda. Uji Mc.Nemar digunakan untuk melihat signifikansi 

perubahan dari observasi data atau menguji keefektifan suatu perlakuan tertentu. Uji 
Pearson Chi-Square dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 

antara dua variabel atau lebih. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui respon 

masyarakat terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Untuk menjawab tujuan penelitian, maka 
digunakanlah metode analisis uji Mc.Nemar dan Pearson Chi-Square. Uji Mc.Nemar 

digunakan untuk melihat ada tidaknya signifikansi perubahan yang terjadi terkait 

keikutsertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Uji Pearson Chi-Square digunakan 
Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan diantara variabel tingkat pendapatan 

dengan tingkat fasilitas kesehatan (faskes) yang ada di BPJS. Berdasarkan hasil uji 

Mc.Nemar, didapatkan p-value sebesar 
15

102,054


  . Hal ini berarti bahwa telah 

terjadi perubahan yang signifikan dalam masyarakat terkait keikutsertaannya dalam 

jaminan kesehatan baik sebelum dan sesudah pelaksanaan program JKN melalui 

BPJS. Dalam pengujian Pearson Chi-Square diperoleh p-value sebesar 

11
10175,6


  yang berarti bahwa terdapat hubungan antara variabel tingkat 

pendapatan dengan tingkat faskes yang ada di BPJS. 

 

Kata Kunci: BPJS, JKN, Mc.Nemar, Pearson Chi-Square. 

 

I. PENDAHULUAN 

Kesehatan sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Kesehatan  menjadi salah satu 

indikator dalam mengukur kualitas hidup manusia melalui indeks pembangunan manusia (IPM) [1,2]. 

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan [3]. Untuk itu, pemerintah 

melalui program-program yang ada, senantiasa berusaha untuk memenuhi hak setiap warga negara salah 

satunya dengan memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Jamkesmas diberikan kepada 

masyarakat dengan tingkat ekonomi yang masih rendah, dengan maksud agar hak sebagai warga negara 

terkait pelayanan kesehatan dapat terpenuhi. Namun pada kenyataannya, Jamkesmas belum bisa 

dinikmati oleh seluruh masyarakat miskin di Indonesia, salah satunya di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya untuk membantu mengatasi masalah tersebut melalui 

pemberian program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).  

Pelaksanan Jamkesda di serahkan kepada masing-masing kabupaten sebagaimana yang telah 

dilakukan Kabupaten Kutai Kartanegra (Kukar). Jamkesda dikepada seluruh masyarakat Kukar dari 

berbagai lapisan yang memiliki Kartu Keluarga (KK) ataupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) wilayah 

Kukar. Pemberian Jamkesda diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan umur harapan 

hidup, menurunkan angka kematian ibu melahirkan, serta menurunkan angka kematian bayi dan balita di 

wilayah kabupaten Kukar khususnya, dan Bangsa Indonesia pada umumnya [4]. Sejak diterbitkannya 
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Peraturan Bupati Kabupaten Kukar 2008, maka sejak itu pula Jamkesda mulai diimplementasikan di 

beberapa layanan kesehatan baik rumah sakit ataupun puskesmas [5,6]. Selang beberapa tahun 

pelaksanaannya, pada tahun 2016 program Jamkesda mulai terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Hal ini dilakukan sesuai 

dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Jaminan kesehatan dan Peraturan Menteri 

Kesehatan tentang pedoman pelaksanaan program JKN [7,8]. Dalam proses integrasi Jamkesda-BPJS, 

tidak semua lapisan masyarakat terintegrasi. Tentunya hal ini mendapatkan respon yang berbeda dari 

masyarakat khususnya masyarakat yang tidak lagi mendapatkan Jamkesda serta tidak terintegrasi dalam 

BPJS. Untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan, pemerintah berharap kepada masyarakat agar secara 

mandiri mengikuti program BPJS yang pelaksanaannya telah ditetapkan.  

Mengingat kondisi perekonomian saat ini, besar kecilnya pendapatan sangat menentukan dalam 

keputusan untuk ikut atau tidaknya masyarakat dalam jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat yang 

dulunya mendapatkan Jamkesda dan sekarang harus beralih secara mandiri untuk mengikuti jaminan 

kesehatan. Selain itu, besar kecilnya tingkat pendapatan juga diduga memberikan pengaruh tersendiri bagi 

pemilihan tingkatan faskes yang diikuti oleh masyarakat. Berdasarkan hal inilah, dilakukan penelitian 

guna mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap program JKN melalui BPJS serta ada tidaknya 

pengaruh dari variabel tingkat pendapatan dengan pemilihan tingkat fasilitas kesehatan (faskes) yang ada 

dengan menggunkan uji Mc.Nemar dan uji Pearson Chi-Square. Uji Mc. Nemar digunakan untuk 

menguji signifikansi perubahan yang terjadi dalam masyarakat terkait keikutsertaannya dalam jaminan 

kesehatan. Sedangkan uji Pearson Chi Square digunakan untuk menguji dugaan adanya pengaruh tingkat 

pendapatan dengan tingkat faskes yang dipilih dalam mengikuti jaminan kesehatan. 

II. METODE PENELITIAN 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data didapatkan berdasarkan hasil 

kuisioner yang dibagikan kepada masyarakat di Kecamatan Tenggarong sebagai objek penelitian. 

Pemilihan Kecamatan Tenggarong sebagai lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa 

Tenggarong merupakan lokasi pusat pemerintahan dengan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan 

dengan kecamatan lainnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu, jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan, serta respon masyarakat terkait program jaminan kesehatan 

nasional melalui BPJS(tingkat faskes, dan biaya faskes). Metode analisis yang digunakan adalah 

Mc.Nemar test dan  Pearson Chi-Square dengan menggunakan Software R. Adapun langkah-langkah 

pada penelitian ini dilakukan sebagai berikut: 

1. Merancang kuisioner dan mengumpulkan data primer dari objek penelitian. 

2. Mendeskripsikan data hasil kuisioner untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan variabel 

jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan. 

3. Membuat tabel kontingensi perubahan yang terjadi dalam responden terkait keikutsertaan dalam 

jaminan kesehatan sebelum dan sesudah dilaksanakannya program JKN. 

4. Melakukan pengujian Mc.Nemar. 

5. Berdasarkan tabel kontingensi perubahan terkait keikutsertaan responden dalam jaminan kesehatan, 

selanjutnya dilakukan pengujian Pearson Chi-Square untuk mengetahui ada/tidaknya hubungan 

antara variabel tingkat pendapatan dengan variabel tingkat faskes yang dilipih oleh responden. 

6. Melakukan eksplorasi dari respon responden terkait biaya faskes yang harus dibayar. 

 

A. Uji Pearson Chi-Square 

Uji Pearson Chi-Square diperkenalkan oleh Karl Pearson, digunakan untuk mengetahui signifikansi 

perbedaan antar kelompok yang saling independen. Secara umum struktur data dalam pengujian Pearson 

Chi-Square biasanya disajikan dalam tabel kontingensi kr . Penggunaan Chi-Square tidak sebatas pada 

kasus dengan satu sampel ataupun dua sampel tetapi bisa juga digunakan pada kasus dengan k sampel. 

Statistik uji yang digunakan pada kasus dengan k sampel sebagai berikut [9,10 dan 11]: 
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Dengan :  

ijO  : banyaknya kasus yang diobservasi yang dikategorikan dalam baris ke-i kolom ke-j 
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ijE  : banyaknya kasus yang diharapkan untuk dikategorikan dalam baris ke-i kolom ke-j 

Prosedur dalam pengujian Pearson Chi-Square dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Menentukan Hipotesis 0H  dan 1H  

b. Menentuan Taraf Signifikansi )(  

c. Menghitung nilai frekuensi harapan dan frekuensi pengamatan. Pada pengujian Chi-Square, 

frekuensi yang diharapkan dalam masing-masing sel tidak boleh terlampau kecil. Untuk kasus k 

sampel, penggunaan uji Chi-Square dapat dilakukan jika kurang dari 20% diantara sel-sel itu 

mempunyai frekuensi harapan yang kurang dari 5, dan jika tidak ada satu sel pun yang memiliki 

frekuesi harapan kurang dari 1.  

d. Menentukan statistik uji Chi-Square 

e. Menentukan daerah kritis. 
value

P  

f. Tolak 0H  jika , atau jika 22
tabel   dengan derajat bebas (k-1)(r-1). 

g. Menarik keputusan dan kesimpulan. 

 

B. Uji Mc.Nemar 

Uji Mc.Nemar digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dari dua sampel yang saling 

berhubungan, yang mana subyek yang diukur sama dan diberi dua perlakuan yang berbeda. Mc.Nemar 

digunakan dengan tujuan melihat signifikansi perubahan dari observasi data atau menguji keefektifan 

suatu perlakuan tertentu, biasanya "sebelum dan sesudah" perlakuan. Sama halnya dengan Pearson Chi- 

Square, signifikansi perubahan disajikan dalam bentuk tabel kontingensi 22 .  

Sebelum 
Sesudah 

- + 

+ A B 

- C D 

Tanda (+) dan (-) sekedar dipakai untuk menandai jawaban yang berbeda, jadi tidak harus bermakna 

positif dan negatif yang sesungguhnya. Sel A dan D merupakan sel yang berisi tentang jumlah dari 

perubahan yang terjadi. Sedangkan jika tidak terjadi perubahan maka pencatatan data dimasukkan dalam 

sel B dan C. Dengan demikian, dasar pemikiran yang digunakan dalam pengujian Mc.Nemar mengikuti 

pengujian Pearson Chi-Square, sehingga statistik uji dalam Mc.Nemar sebagai berikut [12,13, dan 14]: 

 
DA

2
DA2

χ



         (2) 

Dengan : 

DA, : Jumlah sampel yang mengalami perubahan 

CB, : Jumlah sampel yang tidak mengalami perubahan 

Dengan menggunakan koreksi kontinuitas, statistik uji menjadi: 

  
DA

2
1DA2

χ



        (3) 

Pada pengujian Mc.Nemar, data yang digunakan berupa data berskala nominal atau ordinal. 

Sehingga dalam penyajiannya biasanya dilakukan dalam bentuk tabel kontingensi yang mengikuti 

distribusi diskrit. Untuk itu, jumlah total dari objek penelitian yang mengalami perubahan (sebelum dan 

sesudah)/2 < 5, maka statistik uji yang digunakan mengikuti statistik uji binomial. Jika tidak, maka 

statistik uji yang digunakan mengikuti statistik uji Chi-Square yang merupakan distribusi kontinu. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan koreksi kontinuitas. Adapun prosedur dalam pengujian Mc.Nemar, dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Menentukan Hipotesis 0H  dan 1H  

b. Menentuan Taraf Signifikansi )(  

c. Membuat signifikansi perubahan dalam bentuk tabel kontingensi 2x2 

d. Menentukan statistik uji. Untuk sampel besar, jika signifikansi jumlah total dari objek penelitian 

yang mengalami perubahan (sebelum dan sesudah)/2 < 5 , maka digunakan uji Binomial sebagai 

alternatif pengujian. Jika tidak, maka digunakan statistik uji untuk Mc.Nemar (pers.3). 

e. Menentukan daerah kritis. 
value

P  
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f. Tolak 0H  jika , atau jika 22
tabel   dengan derajat bebas 1 

g. Menarik keputusan dan kesimpulan. 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis deskriptif untuk 

mendapatkan gambaran secara umum dari data responden berdasarkan variabel-variabel yang telah 

ditentukan sebelumnya. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 121 orang, berdasarkan variabel 

jenis kelamin, diketahui bahwa sebanyak 59 responden berjenis kelamin laki-laki, dan sisanya sebanya 62 

responden berjenis kelamin perempuan. Variabel usia, dapat dijelaskan bahwa dari total 121 responden, 

usia minimum untuk responden berjenis kelamin laki-laki adalah 21 tahun dan usia maksimum 75 tahun. 

Sedangkan usia minimum responden yang berjenis kelamin perempuan usia adalah 20 tahun, dan  

maksimum 75 tahun.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 1 dan Gambar 1. 

TABEL 1. JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN 

Jenis kelamin Jumlah (Orang) Usia (Tahun) 

Minimum Maksimum 

Laki-laki 59 21 75 

Perempuan 62 20 75 

Total 121   

 

Berdasarkan variabel usia, dilakukan pengelompokkan terhadap usia responden menjadi 7 

kelompok. Pengelompokan usia ini berdasarkan usia dari angkatan kerja, yang mana usia angkatan kerja 

dimulai dari usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun (Gambar 4). Dari 121 responden, responden terbanyak 

berusia 35 tahun sampai 44 tahun, yaitu sekitar 30%. Selanjutnya, 29% responden berusia 45 tahun 

sampai 54 tahun, dan 21% responden berusia 25 tahun sampai 34 tahun. Selanjutnya, karakteristik 

responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijabarkan bahwa sebanyak 45 responden berpendidikan 

terakhir yaitu SMA se-derajat, 25 responden berpendidikan Sarjana, 22 responden berpendidikan SD, 12 

responden berpendidikan SMP sederajat, 8 responden berpendidikan Magister, 4 responden 

berpendidikan Diploma, 2 responden berpendidikan Doktor, dan sebanyak 3 orang responden tingkat 

pendidikan terakhir yaitu tidak sekolah. Variabel jenis pekerjaan, dapat menggambarkan karakteristik 

responden bahwa sebanyak 33 responden berkerja sebagai PNS/TNI/POLRI. Sebanyak 21 orang 

responden bekerja sebagai pegawai swasta, 26 responden wirausaha, 1 responden pelajar/mahasiswa, dan 

sebanyak 40 responden memiliki pekerjaan lainnya (tani, ibu rumah tangga, pensiunan, dan belum 

bekerja).  

 

 

GAMBAR 1. KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN USIA 
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GAMBAR 2. KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 

 

 

GAMBAR 3. KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN PEKERJAAN 

Uji Mc.Nemar 

Sesuai dengan prosedur dalam pengujian Mc.Nemar, sebelum melakukan pengujian terlebih dulu 

disusun sebuah tabel untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada data. Untuk itu, berdasarkan total 

121 responden, dilakukan telaah pada data  terkait keikutsertaan responden dalam jaminan kesehatan dan 

didapatkan bahwa terdapat kenaikan jumlah responden yang memiliki/mengikuti jaminan kesehatan 

melalui BPJS sebanyak 99 orang. Jaminan kesehatan yang diikuti oleh 99 responden ini terdiri dari 

jaminan kesehatan melalui BPJS dan jaminan kesehatan melalui penyelenggara pihak swasta. Sebanyak 

92 orang diantaranya memiliki jaminan kesehatan melalui BPJS. Sebanyak 3 responden mengikuti 

jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta, serta terdapat 4 responden yang diketahui 

memiliki jaminan kesehatan baik melalui BPJS maupun jaminan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. 

Dengan demikian total responden yang saat ini memiliki jaminan kesehatan melalui BPJS sebanyak 96 

orang responden. 

TABEL 2. JUMLAH RESPONDEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN BERDASARKAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN 

Jaminan kesehatan 
Total 

 JKN melalui BPJS Swasta BPJS+ Swasta 

Jumlah responden 94 3 2 99 
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Berdasarkan Tabel 2, dapat dikatakan bahwa jumlah responden yang mengikuti jaminan kesehatan 

melalui BPJS berjumlah 96 orang. Sebelum dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan uji Mc.Nemar, 

terlebih dahulu disusun tabel perubahan yang terjadi dalam responden terkait keikutsertaannya dalam 

jaminan kesehatan. Perubahan data disajikan dalam Tabel 3. 

TABEL 3. JUMLAH KEIKUTSERTAAN RESPONDEN DALAM JAMINAN KESEHATAN SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN PROGRAM 

JKN MELALUI BPJS 

Sebelum 

Sesudah  

Total Tidak mengikuti 

jaminan kesehatan 

Mengikuti jaminan 

kesehatan 

Mengikuti jaminan kesehatan 18 76 94 

Tidak mengikuti jaminan kesehatan 4 23 27 

Total 22 99 121 

 

Hipotesis : 

:H0 Tidak terjadi perubahan yang signifikan terkait keikutsertaan responden dalam jaminan 

kesehatan sebelum dan sesudah pelaksanaan program JKN melalui BPJS. 

:H1 Terjadi perubahan yang signifikan terkait keikutsertaan responden dalam jaminan kesehatan 

sebelum dan sesudah pelaksanaan program JKN melalui BPJS. 

 

Dengan menggunakan nilai taraf signifikansi )( sebesar 0,05; berdasarkan Tabel 3 dilakukan 

pengujian Mc.Nemar dan didapatkan nilai 012,63
2


hit

 atau 15
10054,2


valueP dengan 

841,3)1;05,0(  . Oleh karena nilai dan 2
)1;05,0(

2
 

hit
atau valueP , maka diputuskan untuk  

menolak 0H . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan yang signifikan terkait 

keikutsertaan responden dalam jaminan kesehatan sebelum dan sesudah pelaksanaan program JKN 

melalui BPJS. 

 

Uji Pearson Chi-Square 

Sesuai dengan tujuan penelitian bahwa akan dilakukan pengujian Pearson Chi-Square untuk melihat 

ada/tidaknya pengaruh antara variabel tingkat pendapatan dan variabel tingkat faskes yang dipilih, maka 

terlebih dahulu perlu dilakukan analisis karakteristik responden berdasarkan kedua variabel tersebut. 

Variabel tingkat pendapatan responden yang mengikuti jaminan kesehatan melalui BPJS, dapat 

digolongkan menjadi 2 tingkat pendapatan. Dengan demikian, berdasarkan tingkat pendapatan diketahui 

bahwa sebanyak 42 responden memiliki pendapatan yang kurang dari sama dengan 2,5 juta per bulan. 

Sedangkan sebanyak 54 responden memiliki pendapatan lebih dari 2,5 juta perbulan (Gambar 4).  

 
GAMBAR 4. JUMLAH RESPONDEN PESERTA BPJS BERDASARKAN TINGKAT PENDAPATAN 

 

Selanjutnya, berdasarkan variabel tingkat faskes yang dipilih, diketahui bahwa sebanyak 32 

responden yang memiliki jaminan kesehatan dengan faskes tingkat 1. Sementara itu, sebanyak 29 

responden memiliki jaminan kesehatan dengan tingkat tingkat 2, dan sebanyak 35 responden memiliki 

jaminan kesehatan dengan faskes tingkat 3 (Tabel 4). 
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TABEL 4. KEIKUTSERTAAN RESPONDEN PESERTA BPJS BERDASARKAN TINGKAT PENDAPATAN DAN TINGKAT FASKES YANG 

DIPILIH 

Tingkat Pendapatan 

(Juta Rupiah) 

Tingkat Faskes yang dipilih responden Jumlah 

Faskes Tk.1 Faskes Tk.2 Faskes Tk.3 

Rp. 2,5 3 8 31 42 

>  Rp. 2,5 29 21 4 54 

Jumlah 32 29 35 96 

 

Hipotesis : 

:H0 Tidak terdapat hubungan antara variabel tingkat pendapatan dan tingkat faskes yang dipilih 

oleh responden. 

:H1 Terdapat hubungan antara variabel tingkat pendapatan dan tingkat faskes yang dipilih oleh 

responden. 

 

Dengan menggunakan nilai taraf signifikansi )( sebesar 0,05; berdasarkan Tabel 4 dilakukan 

pengujian Pearson Chi-Square untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel tingkat 

pendapatan dan tingkat faskes yang dipilih oleh responden. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan nilai 

11
10175,6



value

P atau 016,47
2

hit dengan 5,9912
)2;05,0(
 . Oleh karena nilai dan 2

)2;05,0(
2

 
hit

atau valuep , maka diputuskan untuk menolak 0H . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan antara variabel tingkat pendapatan dengan tingkat faskes BPJS yang dipilih oleh 

responden. 

Sesuai dengan tahapan analisis dalam penelitian ini, selanjutnya dilakukan eksplorasi terkait respon 

masyarakat terhadap iuran yang harus dibayarkan berdasarkan tingkat faskes yang dipilih oleh masing-

masing responden. Dari hasil eksplorasi diketahui bahwa dari 68 responden atau 70,83% menyatakan 

bahwa iuran yang wajib dibayar setiap bulan cukup terjangkau, 23 responden atau 23,96% menyatakan 

terjangkau, 3 responden atau 3,13% menyatakan tidak terjangkau dan sisanya 2 responden atau 2,08% 

menyatakan sangat terjangkau. 

 

 
 

GAMBAR 5. RESPON MASYARAKAT PESERTA BPJS TERKAIT BIAYA YANG HARUS 

DIBAYAR BERDASARKAN TINGKAT FASKES 

 

IV. SIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan yang signifikan 

terkait keikutsertaan masyarakat(responden) dalam jaminan kesehatan sebelum dan sesudah pelaksanaan 

program JKN melalui BPJS. Selanjutnya dengan menggunakan uji Pearson Chi-Square diketahui bahwa 

terdapat hubungan antara variabel tingkat pendapatan dengan tingkat faskes BPJS yang dipilih. Terkait 
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biaya yang harus dibayar oleh responden berdasarkan tingkat faskes yang dipilih, diketahui bahwa 

sebanyak 68 responden atau 70,83% menyatakan cukup terjangkau, 23 responden atau 23,96% 

menyatakan terjangkau, 3 responden atau 3,13% menyatakan tidak terjangkau dan sisanya 2 responden 

atau 2,08% menyatakan sangat terjangkau. 
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