
 

 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah 

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih 

mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas mempunyai 

tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan 

kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan 

yang sehat. Puskesmas menyelenggarakan fungsi dalam penyelenggaraan Upaya 

Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat 

pertama. 

Keberhasilan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya sesuai dengan arti Puskesmas sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta dipicu oleh perkembangan 

teknologi yang semakin canggih (Hasibuan, 2009). Untuk menghasilkan 

pelayanan yang berkualitas dibutuhkan berbagai sumber daya yang harus diatur 

dengan proses manajemen yang  baik. Dengan demikian keberadaan SDM di 

bidang kesehatan menjadi sangat penting karena mereka berperan sebagai 

pemikir, perencana, dan pelaksana berbagai upaya kesehatan yang dilaksanakan. 
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Permasalahan SDM kesehatan yang sering terjadi adalah mengenai 

kekurangan tenaga kesehatan. Permasalahan ini seharusnya dicermati dengan 

seksama karena terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi ketika suatu 

pelayanan kesehatan dikatakan kekuranggan SDM kesehatan yaitu mereka benar-

benar memerlukan tambahan tenaga dikarenakan beban kerja berlebih sehingga 

mempengaruhi kualitas pelayanan atau banyaknya waktu tidak produktif yang 

dilakukan tenaga kesehatan pada saat bertugas (Nengsih, 2010). 

Tenaga kesehatan yang sangat berperan dalam melayani pasien di 

Puskesmas adalah tenaga medis, tenaga kebidanan, dan tenaga keperawatan. 

Tenaga medis tersebut antara lain dokter umum dan dokter gigi, tenaga 

kebidanan adalah bidan Puskesmas serta bidan kelurahan, sedangkan tenaga 

keperawatan adalah perawat dan perawat gigi. 

Puskesmas Pacarkeling merupakan salah satu Puskesmas induk yang 

berada di wilayah timur Kota Surabaya. Jumlah kunjungan pasien di Puskesmas 

Pacarkeling sebagai bentuk pelayanan UKP yang dilakukan oleh Puskesmas 

Pacarkeling dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Kunjungan Pasien Poli Umum, Poli Gigi, BKIA, dan Pusling di 
Puskesmas Induk Pacarkeling Tahun 2012-2014 

 

No Unit Kerja 

Jumlah Pasien 

2012 2013 2014 
Rata-Rata 

per Tahun 

Rata-Rata 

per Hari 

1 Poli Umum 31.711 34.210 30.263 32.061 128 
2 Poli Gigi 1.830 1.819 1.652 1.767 7 
3 BKIA 4.284 3.716 3.520 3.840 15 
4 Pusling 7.876 9.562 6.879 8.106 32 

Total 45.701 49.307 42.314 45.774 183 
Sumber: Rekapitulasi Data Registrasi Pasien Puskesmas Pacarkeling Surabaya Tahun 2012-2014 
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Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa rata-rata kunjungan per hari 

pasien di Puskesmas Pacarkeling Surabaya tidak begitu banyak dan dapat 

diperkirakan bahwa jumlah tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan yang ada 

disana sudah mencukupi. 

Tabel 1.2 Perbandingan Jumlah Tenaga Medis, Kebidanan, dan Keperawatan 
Puskesmas Perkotaan Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI 
Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 

 
No 

Jenis Tenaga Medis, 

Kebidanan, dan Keperawatan 

Jumlah 

Minimal Kondisi di Puskesmas 

1 Dokter umum 1 2 
2 Dokter gigi 1 1 
3 Bidan 4 4 
4 Perawat 5 5 

Total 11 12 
Sumber: Profil Puskesmas Pacarkeling Surabaya dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 

Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 
 

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan tenaga 

medis, kebidanan dan keperawatan yang memberikan pelayanan kesehatan di 

Puskesmas Pacarkeling adalah 12 orang. Jumlah tenaga medis, kebidanan, dan 

keperawatan tersebut seharusnya sudah sesuai apabila dibandingkan dengan 

standar minimal ketenagaan Puskesmas di perkotaan menurut Peraturan Menteri 

Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 

Jumlah setiap tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan sudah  sesuai 

bila dibandingkan dengan standar minimal Puskesmas perkotaan namum 

demikian berdasarkan hasil survei pendahuluan pada seluruh tenaga medis, 

kebidanan, dan keperawatan di Puskesmas Pacarkeling Surabaya mereka 

menyatakan bahwa jumlah tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan yang ada 

di sana masih kurang.  
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Tabel 1.3 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Jumlah Tenaga Medis, 
Kebidanan, dan Keperawatan di Puskesmas Pacarkeling Surabaya 
Tahun 2014 

 

No 
Jumlah Tenaga Medis, 

Kebidanan, dan Keperawatan 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat kurang 2 16,67 
2 Kurang 8 66,67 
3 Cukup 2 16,67 
4 Sangat cukup 0 0 

Jumlah 12 100 
 

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa responden merasa jumlah 

tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan yang ada di Puskesmas berada dalam 

kategori masih kurang dan sangat kurang (83,34%). Kekurangan tenaga tersebut 

mereka nyatakan karena banyaknya tugas yang mereka kerjakan selama bekerja. 

Tugas pokok dan fungsi tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan yang ada di 

Puskesmas Pacarkeling Surabaya dapat dilihat pada Tabel 1.4 

Tabel 1.4 Jenis Beserta Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Medis, Kebidanan, dan 
Keperawatan Puskesmas Pacarkeling Tahun 2014 

 

No 

Jenis Tenaga Medis, 

Kebidanan, dan 

Keperawatan 

Tugas Pokok dan Fungsi 

1 Dokter umum a. Melaksanakan pemeriksaan pasien di BP 
b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan 

penyakit 
c. Kegiatan lansia 
d. Pelayanan pasien di Puskesmas keliling 
e. Menulis resep dan rujukan 
f. Konseling dan penyuluhan 
g. Registrasi pasien rawat jalan 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya 
2 Dokter gigi a. Melaksanakan pemeriksaan pasien baru dan lama 

b. Menentukan diagnosa 
c. Melaksanakan terapi 
d. Menulis resep dan rujukan 
e. Konseling dan  penyuluhan 
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No 

Jenis Tenaga Medis, 

Kebidanan, dan 

Keperawatan 

Tugas Pokok dan Fungsi 

2 Dokter gigi f. Registrasi pasien rawat jalan 
g. Pemeriksaan screening dan pemeriksaan berkala 

(UKS dan UKGS) 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya 
3 Bidan Puskesmas a. Memeriksa ibu hamil baru dan lama 

b. Memeriksa bayi, balita, ibu nifas, KB, lansia 
menopause 

c. Melaksanakan imunisasi CPW 
d. Melaksanakan imunisasi di Posyandu 
e. Kunjungan kasus khusus keluarga rawan (pasien 

bumil, ibu nifas, ibu menyusui risiko tinggi) 
f. Membuat laporan dan pencatatan 
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya 
4 Bidan Kelurahan a. Melaksanakan pelayanan kebidanan di kelurahan 

b. Pembinaan keluarga siaga dan kegiatan paralel 
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya 
5 Perawat  a. Melaksanakan pelayanan kesehatan dasar 

b. Melaksanakan penyuluhan kesehatan masyarakat 
c. Pelacakan kasus penderita 
d. Penemuan kasus (surveilans) 
e. Kegiatan paliatif 
f. Kegiatan lansia 
g. Membuat laporan dan pencatatan 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya 
6 Perawat gigi a. Melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi 

dan mulut 
b. Melaksanakan penyuluhan kesehatan gigi dan 

mulut 
c. Melakukan pembinaan pada anak SD 
d. Melakukan sterilisasi alat kesehatan 
e. Melakukan penjaringan kesehatan gigi dan mulut 

anak SD 
f. Melaksanakan kegiatan UKS SD, SLTP, dan 

SLTA 
g. Register pasien rawat jalan 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya 

Lanjutan. . . 

Sumber: Uraian Tupoksi SDM Puskesmas Pacarkeling Surabaya Tahun 2014 
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Berdasarkan Tabel 1.4 maka dapat dipelajari bahwa tugas pokok dan 

fungsi setiap tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan yang ada di Puskesmas 

adalah sangat kompleks karena normatifnya selain harus melakukan pelayanan 

UKM mereka juga harus melakukan pelayanan UKP. Pelayanan UKM dan UKP 

tersebut dilakukan oleh tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan  di dalam  

maupun  di luar gedung. Berikut merupakan hasil  survei pendahuluan terhadap 

responden mengenai jumlah tugas pokok yang mereka kerjakan: 

Tabel 1.5 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Jumlah Tugas Pokok Tahun 
2014 

 
No Jumlah Tugas Pokok Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat banyak 3 25 
2 Banyak 8 66,67 
3 Tidak banyak 1 8,33 
4 Sangat tidak banyak 0 0 

Jumlah 12 100 
 
 
Tabel 1.6 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Beban Kerja Tahun 2014 
 

No Beban Kerja Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat berat 0 0 
2 Berat 7 58,33 
3 Tidak berat 5 41,67 
4 Sangat tidak berat 0 0 

Jumlah 12 100 
 

Berdasarkan Tabel 1.5 dan Tabel 1.6 dapat diketahui bahwa sebesar 

91,67%  responden memiliki tugas dalam kategori sangat banyak dan banyak.  

Kepemilikan tugas yang banyak tersebut mengakibatkan mereka menyatakan 

bahwa memiliki beban kerja yang berat (58,33%). Pernyataan ini merupakan 

pernyataan subyektif dan tidak sebanding bila dibandingkan dengan kunjungan 

pasien per hari di Puskesmas Pacarkeling yang tidak begitu banyak. Sehubungan 
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dengan hal tersebut diperlukan penelitian untuk membuktikan kebenaran bahwa 

terjadi kekurangan tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan di Puskesmas 

Pacarkeling Surabaya agar pihak manajemen SDM di Puskesmas tidak 

melakukan intervensi yang salah dalam menangani masalah SDM di sana.  

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dipelajari bahwa jumlah tenaga 

medis, kebidanan, dan keperawatan yang ada di Puskesmas Pacarkeling sudah 

sesuai bila dibandingkan dengan standar jumlah minimal tenaga medis, 

kebidanan, dan keperawatan Puskesmas perkotaan menurut Peraturan Menteri 

Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat namun 

demikian jumlah tersebut masih dianggap kurang oleh tenaga medis, kebidanan, 

dan keperawatan yang ada di sana. Hal tersebut didukung dengan pernyataan 

bahwa jumlah tugas pokok yang mereka kerjakan tergolong banyak serta 

memiliki beban kerja yang tinggi. Masalah yang akan diangkat dalam penelitian 

ini adalah sebagian besar tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan di 

Puskesmas Pacarkeling (83,34 %) menyatakan bahwa jumlah tenaga medis, 

kebidanan, dan keperawatan yang ada di Puskesmas Pacarkeling masih kurang. 

 

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah 

Berdasarkan data dan pemaparan masalah sebelumnya maka berikut ini 

adalah identifikasi beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya persepsi bahwa 

terjadi kekurangan tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan di Puskesmas 

Pacarkeling. Menurut Siagian (1995) secara umum persepsi seseorang muncul 

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.  
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Gambar 1.1 Bagan Identifikasi Penyebab Masalah 
 

Faktor penyebab adanya persepsi bahwa terjadi kekurangan jumlah tenaga 

medis, kebidanan, dan keperawatan adalah faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang yang berpersepsi. Faktor internal 

berkaitan dengan keadaan individu tersebut meliputi sikap, motivasi, 

kepentingan, harapan, kepribadian, proses pembelajaran, pengetahuan, serta 

pengalaman dan ingatan.  

1. Sikap 
2. Motivasi 
3. Kepentingan 
4. Harapan 
5. Kepribadian 
6. Proses pembelajaran 
7. Pengetahuan 
8. Pengalaman dan ingatan 

 

1. Informasi 
2. Ketidakadilan 
3. Jabatan 
4. Waktu kerja 
5. Kuantitas tugas 
6. Pembagian tugas 
7. Pengaturan kerja 
8. Cakupan wilayah 
9. Pengembangan jenis pelayanan 
10. Kejadian penyakit 
11. Kebijakan pemerintah 

Sebagian besar tenaga medis 
dan tenaga keperawatan di 

Puskesmas Pacarkeling (83,34 
%) menyatakan bahwa jumlah 
tenaga medis, kebidanan, dan 

keperawatan yang ada di 
Puskesmas Pacarkeling masih 

kurang. 

12. Beban kerja 

EKSTERNAL 

INTERNAL 
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1. Sikap 

Sikap seseorang dapat mempengaruhi dirinya dalam berpersepsi (Siagian, 

1995). Sikap yang baik akan membawa seseorang untuk selalu berpersepsi 

baik terhadap suatu obyek sedangkan sikap yang buruk akan akan membawa 

seseorang untuk selalu berpersepsi buruk pula terhadap suatu obyek. Persepsi 

terkait kurangnya tenaga tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan di 

Puskesmas Pacarkeling Surabaya dapat terjadi apabila tenaga tersebut 

memiliki sikap yang buruk dalam bekerja misalnya malas, enggan 

melaksanakan pekerjaan mereka, tidak ingin terlalu banyak mengerjakan 

pekerjaan dan lain sebagainya. 

2. Motivasi 

Persepsi seseorang akan suatu hal dapat dipengaruhi oleh motivasi (Thoha, 

2005). Motivasi merupakan suatu dorongan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Timbulnya persepsi bahwa terjadi kekurangan tenaga medis, 

kebidanan, dan keperawatan di Puskesmas Pacarkeling Surabaya ini 

kemungkinan juga disebabkan karena setiap dari mereka memiliki motivasi 

yang berbeda-beda terkait pekerjaan mereka. Mereka yang memiliki 

pekerjaan banyak dan ingin menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik 

mungkin akan berpersepsi bahwa jumlah tenaga seharusnya ditambah. 

Mereka yang tidak banyak memiliki pekerjaan namun mereka enggan untuk 

melaksanakan pekerjaannya pasti juga akan menyatakan terjadi kekurangan 

tenaga. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi seseorang mengenai suatu 

hal selalu berbeda tergantung dari maksud dan tujuan mereka. 
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3. Kepentingan 

Persepsi seseorang terhadap suatu obyek dapat dipengaruhi oleh kepentingan 

dalam diri seseorang (Siagian, 1995). Seseorang akan menyatakan persepsi 

tergantung dari tingkat kepentingan yang dirasakan. Persepsi mengenai 

kurangnya tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan di Puskesmas 

Pacarkeling Surabaya juga dapat disebabkan oleh hal tersebut. Mereka yang 

merasa bahwa kondisi terkait jumlah ketersediaan tenaga medis, kebidanan, 

dan keperawatan sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan di 

Puskesmas akan cenderung untuk menyatakan terjadi kekurangan tenaga 

apabila pelayanan kesehatan tidak dapat berjalan dengan baik. 

4. Harapan 

Menurut Siagian (1995) harapan seseorang terkait suatu hal dapat memberi 

pengaruh terhadap persepsinya. Kesesuaian obyek yang dirasakan dengan 

harapan akan menimbulkan persepsi yang baik begitu pula sebaliknya. Setiap 

tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan di Puskesmas Pacarkeling yang 

merasa bahwa jumlah ketersediaan tenaga medis, kebidanan, dan 

keperawatan tidak sesuai dengan harapan mereka maka dapat dikatakan 

bahwa hal tersebut adalah faktor yang mempengaruhi mereka berpersepsi 

bahwa terjadi kekurangan tenaga.  

5. Kepribadian 

Kepribadian dapat mempengaruhi seseorang dalam menentukan suatu 

persepsi (Thoha, 2005). Seseorang yang berkepribadian ulet, disiplin, 

memiliki etos kerja yang tinggi akan memiliki pendapat yang berbeda dengan 
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orang yang karakternya berkebalikan terkait dengan jumlah tenaga medis, 

kebidanan, dan keperawatan di Puskesmas Pacarkeling Surabaya. Seseorang 

yang berkepribadian ulet, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi akan 

menyatakan bahwa tidak ada kekurangan jumlah tenaga medis, kebidanan, 

dan keperawatan karena dia terbiasa dengan kerja keras begitu sebaliknya. 

6. Proses pembelajaran 

Persepsi seseorang tentang suatu hal terjadi berdasarkan pemahaman yang 

berasal dari proses pembelajaran (Thoha, 2005). Timbulnya persepsi 

kurangnya tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan di Puskesmas 

Pacarkeling Surabaya dapat dipengaruhi oleh adanya suatu pemahaman yang 

dimiliki oleh mereka. Kurangnya pemahaman mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan jumlah kebutuhan tenaga akan menyebabkan mereka 

merasa bahwa di tempat kerja mereka terjadi kekurangan tenaga padahal hal 

tersebut belum tentu terjadi. 

7. Pengetahuan 

Persepsi seseorang dipengaruhi oleh faktor pengetahuan. Pengetahuan yang 

baik terkait suatu hal tertentu akan membawa persepsi seseorang tidak jauh 

dari kenyataan yang ada. Kurangnya pengetahuan terkait penentuan jumlah 

ketersediaan tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan yang seharusnya 

dibutuhkan di Puskesmas Pacarkeling Surabaya akan cenderung membuat 

mereka mengatakan suatu pendapat yang tidak berdasarkan ilmu 

pengetahuan. Akibat dari hal tersebut maka tenaga medis, kebidanan, dan 

keperawatan akan mempersepsikan Puskesmas Pacarkeling Surabaya 
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kekurangan tenaga namun hanya berdasarkan dari pendapat yang tidak 

didasari dengan suatu bukti yang nyata. 

8. Pengalaman dan ingatan 

Pengalaman dan ingatan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dan 

merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi. Ingatan akan membantu 

seseorang dalam mengenal kejadian yang telah terjadi yaitu berupa 

pengalaman. Persepsi bahwa terjadi kekurangan tenaga medis, kebidanan, dan 

keperawatan dapat dipengaruhi oleh pengalaman dan ingatan. Seseorang yang  

memiliki pengalaman terkait jumlah ketersediaan tenaga yang kurang maka 

akan mengingat-ingat bahwa kondisi ketersediaan tenaga dengan jumlah 

tertentu adalah kurang sehinga orang tersebut akan berpersepsi sesuai dengan 

pengalaman dan ingatan mereka bahwa terjadi kekurangan tenaga. 

 

Faktor eksternal adanya persepsi bahwa terjadi kekurangan jumlah tenaga 

medis, kebidanan, dan keperawatan adalah berasal dari lingkungan. Faktor 

eksternal disini berhubungan dengan informasi, ketidakadilan, jabatan, waktu 

kerja, kuantitas tugas, pembagian tugas, pengaturan kerja, cakupan wilayah, 

pengembangan jenis pelayanan, kejadian penyakit, dan kebijakan pemerintah. 

Faktor eksternal berupa beban kerja memiliki hubungan saling mempengaruhi 

dengan adanya adanya kekurangan jumlah tenaga. 

1. Informasi 

Informasi dapat mempengaruhi seseorang dalam berpersepsi. Semua orang 

melakukan komunikasi dengan orang lain maka tidak bisa dipungkiri lagi 
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bahwa setiap orang orang pasti akan saling bertukar informasi saat 

berkomunikasi. Informasi yang tepat akan membawa ketepatan dalam 

berpersepsi. Terjadinya persepsi bahwa terjadi kekurangan tenaga mmedis, 

kebidanan, dan keperawatan dapat dipengaruhi oleh informasi yang mereka 

dapatkan. Mereka yang mendapatkan informasi bahwa dengan jumlah 

ketersediaan tenaga yang ada adalah kurang maka mereka juga akan 

cenderung memanfaatkan informasi tersebut dengan berpersepsi bahwa 

terjadi kekurangan tenaga di Puskesmas Pacarkeling Surabaya. 

2. Ketidakadilan 

Ketidakadilan dapat mempengaruhi seseorang dalam berpersepsi. Adanya 

ketidakadilan akan membuat seseorang memiliki rasa iri dan dapat berpikir 

negatif ketika berpersepsi. Tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan yang 

merasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian tugas, perolehan waktu 

kerja dan lain sebagainya maka yang dapat terjadi adalah tenaga yang merasa 

memiliki tugas yang lebih banyak, jam kerja yang lebih sedikit diantara yang 

lainnya akan mengatakan bahwa terjadi kekurangan tenaga medis, kebidanan, 

dan keperawatan di Puskesmas Pacarkeling Surabaya. 

3. Jabatan 

Jabatan  yang  dimiliki  tenaga  kerja  dapat  mempengaruhi   kemampuan 

tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannnya sehingga memberikan 

pengaruh terhadap beban kerja yang dimiliki pekerja. Tenaga medis, 

kebidanan, dan keperawatan yang memiliki kemampuan kerja yang kurang 

bagus dalam waktu kerja untuk melaksanakan semua pekerjaan terkait 
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jabatannya akan merasa bahwa jumlah tenaga yang ada di unit kerjanya 

kurang. Sebagian tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan di Puskesmas 

Pacarkeling adalah tenaga yang memiliki jabatan rangkap yaitu memiliki 

jabatan struktural dan jabatan fungsional secara bersamaan. Kepemilikan 

jabatan rangkap dapat menyebabkan  tenaga kerja memiliki banyak tugas 

sedangkan waktu kerja per harinya dalam kondisi tetap. Ketidakmampuan 

untuk mengatur tanggung jawab atas pekerjaan mereka dapat menjadikan 

mereka meninggalkan salah satu pekerjaan sehingga unit kerjanya akan 

mengalami kekurangan tenaga. 

4. Waktu kerja  

Waktu kerja dapat mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang ada di suatu unit 

kerja. Waktu kerja yang tidak memadai menyebabkan pekerjaan harus 

diselesaikan dalam waktu singkat sehingga kebutuhan jumlah tenagapun juga 

meningkat. Rata-rata waktu kerja Puskesmas Pacarkeling Surabaya adalah 6 

jam per hari. Waktu kerja tersebut harus dapat mereka manfaatkan untuk 

melaksanakan segala kegiatan UKM maupun UKP.  Kurangnya waktu kerja 

tersebut dapat menyebabkan tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan 

merasa bahwa terjadi kekurangan tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan 

karena mereka merasa tidak dapat melaksanakan segala kegiatan UKM 

maupun UKP dengan baik. 

5. Kuantitas tugas 

Tugas yang terlalu banyak dapat menyebabkan persepsi kurangnya jumlah 

tenaga kerja. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei pendahuluan pada Tabel 
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1.5. Sebagian besar tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan di Puskesmas 

Pacarkeling merasa memiliki kuantitas tugas pokok yang banyak. Tugas 

pokok yang mereka kerjakan ini tidak hanya di dalam gedung saja namun 

juga di luar gedung. Selain itu mereka juga mengerjakan beberapa tugas di 

luar tugas pokok. Jadi meskipun sebenarnya tugas pokok bisa dikerjakan 

sesuai dengan beban kerja namun karena mereka harus mengerjakan tugas 

yang tidak berhubungan dengan tugas pokok sehingga dapat menyebabkan 

mereka merasa bahwa terjadi kekurangan tenaga medis, kebidanan, dan 

keperawatan yang ada di Puskesmas Pacarkeling. 

6. Pembagian tugas 

Pembagian tugas dapat mempengaruhi persepsi jumlah ketersediaan tenaga 

kerja di suatu unit kerja. Pembagian tugas yang tidak merata antar tenaga 

kerja akan menyebabkan sebagian tenaga kerja merasa mengalami 

kekurangan SDM padahal yang lain bisa jadi merasa kelebihan SDM. 

Pembagian tugas tidak merata yang diberikan kepada tenaga medis, 

kebidanan, dan keperawatan yang  ada di Puskesmas Pacarkeling akan 

menyebabkan mereka yang memiliki banyak tugas akan berpersepsi bahwa 

terjadi kekurangan jumlah tenaga. 

7. Pengaturan kerja 

Pengaturan waktu kerja dapat mempengaruhi jumlah kebutuhan tenaga kerja. 

Waktu kerja yang tidak diatur dengan baik dengan mempertimbangkan 

pekerjaan yang akan dilaksanakan akan dapat menyebabkan adanya persepsi 

bahwa terjadi kekurangan jumlah tenaga. Sebagian tenaga medis, kebidanan, 
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dan keperawatan di Puskesmas Pacarkeling memiliki tugas pokok yang tidak 

hanya memberikan pelayan di dalam gedung saja namun juga memberikan 

pelayanan di luar gedung seperti pelayanan Pusling, Posyandu, dan lain 

sebagainya. Pengaturan waktu atau jadwal kerja yang tidak baik misalnya 

jadwal kegiatan luar gedung dilaksanakan pagi hari sama dengan jadwal 

pelayanan pasien di Puskesmas maka akan menyababkan tenaga tersebut 

merasa kekurangan SDM dalam memberikan pelayanan. 

8. Cakupan wilayah 

Cakupan wilayah dapat mempengaruhi persepsi terhadap jumlah tenaga 

medis, kebidanan, dan keperawatan yang memberikan pelayanan kesehatan. 

Pada wilayah yang sempit biasanya hanya terdiri dari beberapa penduduk saja 

sehingga kemungkinan pasien yang ditangani juga sedikit dan beban kerja 

petugas pemberi pelayanan seperti tenga medis, kebidanan, dan keperawatan 

juga rendah begitu pula sebaliknya. Puskesmas Pacarkeling berada pada 

terletak di wilayah Kecamatan Tambaksari yang terletak pada daerah 

perkotaan dengan tipe pemukiman padat. Puskesmas Pacarkeling  memiliki 

luas area wilayah kerja 279,343 km2 yang mencakup dua kelurahan yaitu 

Kelurahan Pacarkeling dan Kelurahan Pacarkembang dengan setiap jumlah 

penduduk 24.867 jiwa dan 42.357 jiwa. Wilayah kerja yang luas di sekitar 

area pemukiman padat dan letak Puskesmas yang strategis menyebabkan 

banyaknya cakupan pelayanan UKM maupun UKP yang harus dilayani oleh 

Puskesmas Pacarkeling. Kondisi ketidakmampuan tenaga dalam mengatur 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS PENERAPAN WORKLOAD INDICATORS OF STAFFING NEED....ESKA DISTIA PERMATASARI



17 

 

 

 

waktu kerja akibat kepemilikan jabatan rangkap dapat menyebabkan persepsi 

bahwa terjadi kekurangan tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan. 

9. Pengembangan jenis pelayanan 

Pengembangan jenis pelayanan membuat pekerjaan yang  dimiliki  tenaga 

kerja semakin banyak. Puskesmas Pacarkeling merupakan Puskesmas di 

perkotaan yang juga memiliki pelayanan tambahan di luar gedung berupa 

Puskesmas Keliling (Pusling). Pengembangan pelayanan berupa Pusling ini 

harus disesuaikan dengan dengan jumlah tenaga medis, kebidanan, dan 

keperawatan yang ada di Puskesmas Pacarkeling sehingga tidak akan 

menyebabkan persepsi kurangnya tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan 

yang ada di sana. 

10. Kejadian penyakit 

Kejadian penyakit di suatu wilayah dapat menyebabkan pelayanan terhadap 

pasien yang banyak sehingga pekerjaan yang dikerjakan tenaga medis, 

kebidanan, dan keperawatan menjadi semakin banyak. Rata-rata kunjungan 

pasien di Puskesmas Pacarkeling dari tahun 2012 hingga tahun 2014 masih 

berada di sekitar angka 45.774 pasien dengan proporsi jumlah pasien 

terbanyak berasal dari pasien BP. Kondisi tersebut yang membuat sebagian 

besar tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan merasa terjadi kekurangan 

jumlah tenaga. 

11. Kebijakan pemerintah 

Kebijakan pemerintah  mengenai  jumlah  tenaga kesehatan di setiap  

Puskesmas dapat mempengaruhi distribusi  tenaga medis, kebidanan, dan 
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keperawatan di suatu wilayah kerja. Kebijakan ini akan mempengaruhi 

jumlah tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan yang ada di instansi 

pemberi pelayanan kesehatan. Hal yang kemungkinan bisa terjadi adalah 

pihak Puskesmas juga membandingkan jumlah tenaga yang dimiliki dengan 

jumlah tenaga yang dimiliki oleh Puskesmas lain sehingga mempengaruhi 

persepsi mereka terkait jumlah tenaga yang ada di sana. 

12. Beban kerja 

Beban kerja dan jumlah kebutuhan tenaga adalah suatu hal yang tidak dapat 

dipisahkan. Hubungan bolak-balik dapat berlaku pada kedua hal tersebut. 

Beban kerja yang tinggi dapat menjadikan jumlah kebutuhan tenaga menjadi 

lebih banyak dan jumlah tenaga yang kurang dapat menjadikan beban kerja 

tenaga menjadi tinggi. Beban kerja yang tinggi menyebabkan suatu unit kerja 

memerlukan pekerja yang lebih karena beban kerja ini sangat tergantung pada 

output yang dihasilkan unit kerja tersebut. Semakin banyak output yang 

dihasilkan maka pekerjaan yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja juga 

semakin banyak dan menyebabkan persediaan jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan juga lebih banyak (Mangkuprawira, 2004). Berdasarkan hasil 

survei pendahuluan pada Tabel 1.6 dapat diketahui bahwa 58,33% 

menyatakan memiliki beban kerja yang berat. Hal tersebut dapat 

menyebabkan mereka berpersepsi terjadi kekurangan jumlah tenaga medis, 

kebidanan, dan keperawatan. Persepsi tersebut kemungkinan juga dapat 

muncul berawal dari jumlah tenaga yang kurang sehingga menimbulkan 
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pernyataan bahwa sebesar 58,33% mereka menyatakan memiliki beban kerja 

yang berat (bersadarkan Tabel 1.6). 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Persepsi terjadinya kekurangan jumlah tenaga dapat disebabkan oleh 

banyak faktor. Penelitian ini dibatasi hanya pada faktor kuantitas tugas, waktu 

kerja, dan beban kerja untuk membuktikan bahwa benar-benar terjadi kekurangan 

tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan di Puskesmas Pacarkeling Surabaya. 

Faktor tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam perhitungan jumlah 

kebutuhan tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan dengan menggunakan 

metode WISN (Workload Indicators of Staffing Need). 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi penyebab 

masalah maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kategori beban kerja setiap tenaga medis, kebidanan, dan 

keperawatan berdasarkan analisis beban kerja menggunakan metode time and 

motion study? 

2. Berapa jumlah kebutuhan tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan di 

Puskesmas Pacarkeling Surabaya berdasarkan aktivitas riil dan aktivitas 

normatif menggunakan metode WISN? 

3. Apakah benar bahwa terjadi kekurangan jumlah kebutuhan tenaga medis, 

kebidanan, dan keperawatan di Puskesmas Pacarkeling Surabaya? 
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4. Apakah metode WISN sesuai untuk menentukan kondisi bahwa terjadi 

kekurangan jumlah tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan di Puskesmas 

Pacarkeling Surabaya? 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1 Tujuan Umum 

Menghitung jumlah kebutuhan tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan 

di Puskesmas Pacarkeling Surabaya berdasarkan aktivitas riil dan aktivitas 

normatif menggunakan metode WISN untuk dibandingkan dengan hasil analisis 

beban kerja obyektif. 

 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis beban kerja setiap tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan 

dengan metode time and motion study.  

2. Menghitung jumlah kebutuhan tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan di 

Puskesmas Pacarkeling Surabaya berdasarkan aktivitas riil dan aktivitas 

normatif menggunakan metode  WISN. 

3. Menganalisis kesesuaian jumlah kebutuhan tenaga medis, kebidanan, dan 

keperawatan di Puskesmas Pacarkeling Surabaya dengan beban kerja. 

4. Menganalisis kesesuaian penggunaan metode WISN dalam menentukan 

kondisi kekurangan jumlah tenaga medis, kebidanan, dan keperawatan di 

Puskesmas Pacarkeling Surabaya. 
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1.5.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini ditujukan bagi peneliti, instansi (Puskesmas), dan 

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga antara lain: 

1. Manfaat bagi peneliti 

Peneliti dapat mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan penerapan WISN 

sebagai metode dalam perhitungan kebutuhan tenaga di Puskesmas. 

2. Manfaat bagi instansi 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak Puskesmas khususnya 

dalam hal perbaikan kegiatan manajemen SDM pada tenaga medis, 

kebidanan, dan keperawatan. 

3. Manfaat bagi fakultas 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu di Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga khususnya di bagian peminatan 

Administrasi dan Kebijakan Kesehatan dan berguna bagi penelitian 

berikutnya. 
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