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ABSTRAK 

 

 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan suatu tata cara 
penyelenggaraan program jaminan sosial yang salah satunya adalah program 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan akan mulai diberlakukan 1 Januari 2014. 

Program JKN akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan. Guna menghadapi pelaksanaan SJSN, rumah sakit sebagai 

salah satu fasilitas kesehatan perlu mempersiapkan diri agar dapat bekerjasama 
dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien SJSN. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan kesiapan individu dan 

kesiapan organisasi RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) Kota Surabaya dalam 
pelaksanaan SJSN. 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan metode observasional 
dan rancang bangun cross sectional. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan 
teknik proportional stratified random sampling sehingga didapatkan sampel 

berjumlah 72 orang (10 dokter, 56 perawat, 6 bidan). Pengambilan data dilakukan 
dengan menggunakan kuisioner. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan RSUD 
BDH Kota Surabaya yang pernah mendengar tentang SJSN secara individu siap 
dalam pelaksanaan SJSN. Sebagian besar karyawan memiliki tingkat kesiapan 

kognitif individu yang tinggi dan kesiapan afektif individu yang sedang. 
Sedangkan organisasi RSUD BDH Kota Surabaya menurut sebagian besar 

karyawannya yang pernah mendengar tentang SJSN siap dalam pelaksanaan 
SJSN. Hasil dari uji statistik menunjukkan bahwa kesiapan individu tidak 
berhubungan dengan kesiapan organisasi (p = 1; α = 0,1; phi = -0,096). 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu kesiapan individu 
tidak berhubungan dengan kesiapan organisasi dalam pelaksanaan SJSN. Hal ini 

dikarenakan kesiapan individu merupakan bagian kecil dari faktor yang secara 
tidak langsung berhubungan dengan kesiapan organisasi untuk berubah. Oleh 
karena itu RSUD BDH Kota Surabaya dan peneliti lain perlu mempertimbangkan 

faktor change valence (manfaat perubahan bagi organisasi) dan informational 
assessment (pengukuran informasi) yang secara langsung berhubungan dengan 

kesiapan organisasi untuk berubah. 
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