
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan masyarakat 

melibatkan sumber daya manusia dengan berbagai jenis keahlian. Jangkauan 

dan kualitas pelayanan kesehatan sangat tergantung pada kapasitas dan 

kualitas tenaga di institusi pelayanan kesehatan terutama rumah sakit 

(Djojosugito, 2000 dalam ilyas, 2004). Sehingga seluruh tenaga yang berada 

di lingkup pelayanan rumah sakit, termasuk perekam medis memiliki peranan 

yang sangat penting dalam upaya memberikan pelayanan informasi kesehatan 

yang lebih berkualitas. 

Salah satu hambatan untuk mewujudkan profesionalisme sumber daya 

manusia dalam organisasi adalah ketidaksesuain antara kapasitas staf dengan 

pekerjaannya. Ketidaksesuaian ini dapat disebabkan oleh jumlah keahlian staf 

yang belum proporsional, ataupun karena pendistribusian staf yang masih 

belum mengacu pada kebutuhan nyata atau beban kerja di lapangan. 

Meumpuknya staf pada salah satu unit tanpa pekerjaan jelas, dan kurangnya 

staf pada unit lain merupakan merupakan permasalahan. Salah satu solusi 

untuk mengatasinya adalah dengan menghitung jumlah optimal kebutuhan 

tenaga berdasarkan beban kerja nyata. (BKN, 2004) 

Salah satu sumber daya manusia yang berperan penting dalam 

menunjang mutu pelayanan kesehatan yang baik adalah Perekam Medis dan 
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Informasi Kesehatan. Berdasarkan Permenkes RI No. 269/Menkes/Per/III/ 

2008 menyebutkan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan 

dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan 

pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Penyelenggaraan rekam 

medis sangat bermanfaat bagi pasien maupun rumah sakit sebagai sumber 

utama informasi kesehatan pasien. Sebagaimana dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No 44 tahun 2009 pasal 29 poin h, tentang kewajiban dan 

hak rumah sakit menyatakan bahwa setiap rumah sakit diwajibkan untuk 

menyelenggarakan rekam medis. 

Salah satu indikator keberhasilan rumah sakit yang efektif dan efisien 

dalam pengelolaan rekam medik adalah tersedianya SDM yang cukup dengan 

kualitas yang tinggi, professional sesuai dengan fungsi dan tugas setiap 

personel. Ketersediaan SDM rumah sakit disesuaikan dengan kebutuhan 

rumah sakit berdasarkan tipe rumah sakit dan pelyanan yang diberikan kepada 

masyarakat. Masalah yang sering terjadi dalam organisasi yaitu kurangnya 

jumlah dan jenis tenaga yang dibutuhkan, kurangnya kompetensi 

(pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai) serta keterbatasan dana dari 

Rumah Sakit sehingga tidak dapat menambah dan merawat SDM yang mereka 

butuhkan (Ilyas, 2004). 

Karena begitu besarnya peranan instalasi rekam medik dalam 

menunjang sistem informasi rumah sakit maka perencanaan kebutuhan SDM 

nya harus sesuai dengan kebutuhan baik dari segi jenis dan jumlahnya. Untuk 

itu harus dilakukan analisis kebutuhan tenaga, karena kelebihan tenaga akan 
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mengakibatkan terjadinya penggunaan waktu kerja yang tidak produktif atau 

sebaliknya kekurangan tenaga akan mengakibatkan beban kerja yang 

berlebihan.   

RSUD Sultan Imanuddin merupakan Rumah Sakit kelas B berdasarkan 

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Dan Perizinan Provinsi 

Kalimantan Tengah Nomor 570/01/PK/XII/BPMDP/2015 dan merupakan 

pusat rujukan pelayanan kesehatan wilayah Kalimantan Tengah bagian barat. 

Memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 220 tempat tidur, kunjungan rawat 

jalan rata-rata perhari 200-240 pasien.  

Berdasarkan survei pendahuluan pada Instalasi Rekam Medis RSUD 

Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, diketahui bahwa terdapat 15 petugas rekam 

medis yang diantaranya 8 orang petugas pada pengelolaan rekam medik dan 7 

orang petugas pendaftaran dengan jam pendaftaran pasien dimulai pada senin 

sampai kamis dari jam 07.00-11.00, hari jumat jam 07.00-10.00 dan sabtu jam 

07.00-10.30. Namun karena banyaknya kunjungan pasien maka beban kerja 

setiap petugas menjadi bertambah. Disaat kunjungan pasien sedang ramai 

petugas koding merangkap pekerjaan untuk membantu petugas pengambilan 

berkas rekam medis dan mendistribusikan rekam medis ke bagian poliklinik. 

Kegiatan koding yang seharusya dilakukan mulai jam 08.00 WIB sering 

tertunda kerena petugas koding harus membantu petugas pendaftaran pasien. 

Sehingga koding diagnosa penyakit rawat jalan sering tertunda.  

Jika permasalahan ini tidak segera dicari jalan keluarnya, maka 

pekerjaan pada Instalasi rekam medik akan mengalami keterlambatan dalam 
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memberikan informasi kesehatan maupun pelayanan. Untuk itu, peneliti 

tertarik untuk menganalisis kebutuhan tenaga dengan metode Workload 

Indicator Staffing Need (WISN) pada Instalasi Rekam Medik RSUD Sultan 

Imanuddin Pangkalan Bun. 

  

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana kebutuhan tenaga dengan metode Workload Indicator 

Staffing Need (WISN) pada Instalasi Rekam Medik RSUD Sultan Imanuddin 

Pangkalan Bun?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui kebutuhan tenaga dengan metode Workload Indicator 

Staffing Need (WISN) pada Instalasi Rekam Medik RSUD Sultan 

Imanuddin Pangkalan Bun. 

2. Tujuan Khusus  

a. Menghitung waktu kerja tersedia pada Instalasi Rekam Medik RSUD 

Sultan Imanuddin Pangkalan  Bun. 

b. Menetapkan unit kerja dan kategori SDM pada loket Instalasi Rekam 

Medik RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan  Bun. 

c. Menghitung standar beban kerja pada Instalasi Rekam Medik RSUD 

Sultan Imanuddin Pangkalan  Bun. 



5 

d. Menghitung standar kelonggaran pada Instalasi Rekam Medik RSUD 

Sultan Imanuddin Pangkalan  Bun. 

e. Menghitung kebutuhan tenaga SDM per unit kerja pada Instalasi 

Rekam Medik RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan  Bun. 

f. Prediksi kebutuhan tenaga berdasarkan metode WISN tahun 2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Berkonstribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait 

perencanaan manajemen sumber daya manusia. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberi informasi tambahan atau sebagai penunjang 

dari teori-teori yang sudah ada, tentang beban kerja perekam medik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen rumah sakit dalam 

pengelolaan sumber daya manusia khususnya pemenuhan petugas 

rekam medik pada Instalasi Rekam Medik berdasarkan beban kerja 

perekam medik dan dapat dijadikan acuan dalam menetukan kebijakan 

terkait perencanaan kebutuhan jumlah tenaga perekam medik. 

b. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan peneliti tentang perhitungan beban kerja perekam 

medik.   

c. Bagi Peneliti Berikutnya 

Sebagai sumber referensi, masukan, dan evaluasi bagi peneliti 

berikutnya, khususnya pada Instalasi Rekam Medik. 


