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Program Jaminan Persalinan (Jampersal) diluncurkan oleh Kementrian Kesehatan pada Tahun 

2011 untuk mempercepat pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 

khususnya menurunkan angka kematian ibu sampai tiga per empat nya dan angka kematian bayi 

sampai dua per tiga nya. Sampai saat ini, program Jampersal belum dapat mencakup semua 

sasaran. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ekuitas dalam pemberian pelayanan KIA 

kepada ibu pengguna Jampersal dan non-Jampersal di wilayah kerja Puskesmas Dupak Surabaya 

yang mungkin merupakan salah satu penyebab masih rendahnya pemanfaatan Jampersal di 

Puskesmas tersebut.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan dengan 

melakukan generalisasi dari suatu gambaran. Penelitian ini menggunakan metode observasional 

dengan rancang bangun cross sectional. Data diperoleh melalui indepth interview dengan 

pedoman kuesioner. Besar sampel penelitian adalah 45 ibu hamil dan 30 ibu nifas yang 

ditentukan dengan simple random dari populasi berjumlah 93 orang. Penelitian ini bertujuan 

untuk menentukan hubungan antara status Jampersal dengan ekuitas pemberian pemberian 

pelayanan kesehatan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat inekuitas pemberian pelayanan kesehatan kepada 

ibu pengguna Jampersal dan non-Jampersal. Hubungan antar variabel dianalisis dengan 

menggunakan cross tabulation sehingga diketahui bahwa status jaminan dan pemanfaatan 

signifikan terhadap ekuitas (p<0,05).       

 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan Jampersal dapat mempertinggi ekuitas 

pemberian pelayanan kesehatan. Ibu pengguna Jampersal mendapatkan pelayanan yang lebih 

lengkap daripada ibu non-Jampersal. Dengan karakteristik (paritas, usia kehamilan, jenis 

persalinan, strata ekonomi) dan akses yang sama, ibu pengguna Jampersal mendapatkan 

pelayanan yang lebih lengkap dibandingkan dengan ibu non-Jampersal. Ekuitas tertinggi 

didapatkan oleh responden dengan status Jampersal dan tipe pemanfaatan yang tinggi. Peneliti 

lain disarankan untuk meneliti ekuitas pemberian pelayanan Jampersal pada pelayanan kesehatan 

milik pemerintah dan swasta. 
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