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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan beberapa factor 
yang mempengaruhi ketepatan implementasi manajemen pelayanan 

kesehatan program JPS-BK di Kecamatan Arut selatan Kabupaten 

Kotawaringan Barat.  
 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian explanatory, dengan pendekatan cross 

sectional. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive 

sampling dengan penelitian sebanyak 31 petugas pengelola , instrumen 
penelitian dengan menggunakan kuesioner .  

 

Hubungan variabel bebas (ketepatan, kelengkapan petunjuk teknis dan 
ketercukupan dana) dengan variabel terikat (ketepatan penentuan sasaran 
kartu sehat (KS), kesesuaian pembagian KS, pelaksanaan sosialisasi, 

ketepatan pengobatan dan kelengkapan pencatatan dan pelaporan) dengan 
menggunakan uji rank Spearman.  

 
Hasil yang diperoleh dari penini adalah 51,7% responden melakukan 

perencanaan dalam kategori tepat, 51,7% responden menyatakan 
kelengkapan petunjuk teknis dalam kategori lengkap 51,7% responden 

menyatakan dalam kategori cukup, 40% responden melakukan identifikasi 
sasaran KS dalam kategori kurang tepat, 40% responden melakukan 
pendistribusian KS dalam kategori kurang sesuai, 45,5%responden melakukan 

sosialisasi dalam kategori sering, 33,3% responden dalam melakukan 

pengobatan dalam kategori tidak tepat, 33,3% responden dalam melakukan 
pengobatan kurang tepat dan 33,3% tidak tepat. 54,8% responden 
menyatakan kelengkapan pencatatan dan pelaporan program JPS-BK dalam 

kategori kurang lengkap.  

 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara 
ketepatan perencanaan, kelengkapan petunjuk teknis, dan ketercukupan dana 

dengan ketepatan sarana, kesesuaian KS, kegiatan sosialisasi dan ketepatan 
pengobatan program JPS-BK. Selanjutnya tidak ada hubungan yang signifikan 

antara ketepatan perencanaan, kelengkapan petunjuk teknis, dan 
ketercukupan dana dengan pencatatan pelaporan program JPS-BK.  
 

Disarankan agar pendataaan sasaran Gakin yang lebih selektif, sehingga 

gakin yang bener-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut faktor-faktor lain yang berhubugan dengan 
analisis ketepatan implementasi manajemen pelayanan kesehatan dasar 

program JPS-BK.  



Kata Kunci: JPS-BK, PERENCANAAN, PETUNJUK TEKNIS DANA, SASARAN KS 


