
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, 

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan 

secara paripurna, yang memiliki fungsi penyelenggaraan pelayanan pengobatan 

dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit, serta 

pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan. 

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1197/Menkes/SK/X/2004 Tentang Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit 

menyebutkan bahwa pelayanan Rumah Sakit adalah bagian yang tidak  

terpisahkan  dari sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pelayanan 

pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan klinik yang terjangkau 

bagi semua lapisan masyarakat. 

Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya merupakan salah satu Rumah Sakit 

milik swasta di Surabaya. Rumah Sakit ini sudah mendapatkan pengakuan bertipe 

B sejak tahun 2010 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pelayanan 

yang diberikan RSI Jemursari meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat 

khusus, dan penunjang medis.  

Rumah Sakit Islam Jemursari mempunyai tenaga kefarmasian pada 

pelayanan farmasi rawat jalan yaitu terdiri dari 1 tenaga apoteker dan 25 asisten 

apoteker untuk melayani pasien yang berkunjung ke pelayanan farmasi rawat 

jalan. Dalam peraturan Permenkes No.58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan 
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Kefarmasian di Rumah Sakit, bahwa standar pelayanan kefarmasian di Rumah 

Sakit meliputi standar pengelolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis 

habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. 

Pelayanan farmasi yang belum mencapai angka standar pelayanan minimal 

menunjukkan terjadi masalah dalam unit tersebut. Salah satu faktor penyebab 

pelayanan farmasi yang tidak mencapai standar yaitu semakin banyaknya 

kunjungan pasien ke pelayanan farmasi tetapi tidak didukung dengan SDM yang 

tersedia. Berikut jumlah kunjungan pasien rawat jalan pada pelayanan farmasi 

rawat jalan pada bulan Oktober s.d Desember 2014: 

 
Tabel 1.1 Rerata Kunjungan Pelayanan Farmasi Rawat Jalan Per Hari pada Bulan 

Oktober s.d Desember 2014 RSI Jemursari Surabaya 
 

No. PelayananFarmasi 
rawat jalan 

Bulan 
Oktober November Desember 

1. Depo 1 200 205 209 
2. Depo 4 33 35 30 
3. Depo 5 82 84 103 

Jumlah 315 324 342 
Sumber : Data Instalasi Farmasi RSI Jemursati Surabaya 

Berdasarkan Tabel 1.1 kunjungan pelayanan farmasi di depo rawat jalan 

pada bulan Oktober hingga Desember tahun 2014 semakin meningkat, 

peningkatan ini disebabkan adanya kerja sama Rumah Sakit dengan asuransi 

kesehatan pada tahun 2014. Peningkatan jumlah pasien ini seharusnya diimbangi 

dengan jumlah SDM. SDM kefarmasian itu sendiri tidak lain adalah tenaga 

apoteker dan asisten apoteker. 

Jumlah sumber daya apoteker di Rumah Sakit sudah diatur dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar 
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Pelayanan Kefarmasihan mengenai sumber daya kefarmasian meliputi pelayanan 

farmasi menejerial dan pelayanan farmasi klinik dengan aktivitas pengkajian 

resep, penyerahan obat, pencatatan penggunaan obat dan konseling. Berikut rasio 

ideal kebutuhan tenaga apoteker berdasarkan jumlah pasien : 

Tabel 1.2 Jumlah Kebutuhan Tenaga Apoteker Menurut Permenkes RI No. 58 
Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasihan  

 
No. Instalasi Farmasi Apoteker / Pasien 

1. Rawat Jalan 1 / 50 

2. Rawat Inap 1 / 30 

 

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 58 tahun 

2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit mengenai jumlah 

SDM apoteker rasio ideal yaitu 1 : 50, artinya 1 apoteker menangani 50 pasien 

setiap hari untuk pelayanan farmasi rawat jalan. Sehingga dapat di identifikasi 

tidak sesuainya standar jumlah tenaga apoteker yang tersedia di Instalasi Farmasi 

Rawat Jalan dengan jumlah kunjungan pasien setiap harinya. Berikut 

ketidaksesuaian jumlah tenaga apoteker  berdasarkan Permenkes RI No. 58 tahun 

2014 : 
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Tabel 1.3 Identifikasi Kesesuaian Sumber Daya Kefarmasian Di Pelayanan 
Farmasi Rawat Jalan  Bulan Okt. s.d Des. 2014 Berdasarkan 
Permenkes RI No. 58 Tahun 2014 

 

No. Bulan 
Perbandingan Jumlah Apoteker Dengan 

Jumlah Pasien Dalam Satu Hari Keterangan 

Standar Implementasi 
1. Oktober 1 / 50 1 / 315 Tidak Sesuai 

2. November 1 / 50 1 / 324 Tidak Sesuai 

3. Desember 1 / 50 1 / 342 Tidak Sesuai 

 

Berdasarkan standar Permenkes RI No. 58 tahun 2014 tentang Standar 

Pelayanan Kefarmasian mengenai sumber pada Tabel 1.3 menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian implementasi tenaga apoteker dengan jumlah pasien dengan rasio 

maksimal 1 : 342 pada bulan Desember dan rasio minimal 1: 315 pada bulan 

Oktober berdasarkan beban kerja. Sehingga bisa dikatakan belum sesuainya 

dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit tersebut. Hal ini berakibat 

pada tingginya beban kerja yang di alami tenaga apoteker terebut. 

Tingginya beban kerja SDM kefarmasian di pelayanan rawat jalan juga 

menyebabkan proses pelayanan menjadi lebih lamban sehingga berpengaruh pada 

kualitas mutu pelayanan serta kepuasan pasien pada pelayanan kefarmasian. Salah 

satu upaya penting yang harus dilakukan pihak Rumah Sakit adalah 

merencanakan kebutuhan SDM secara tepat sesuai dengan sesuai dengan beban 

kerja dan petugas penunjang lain agar tercapai sasaran dan tujuan Instalasi 

Farmasi Rumah Sakit (Permenkes RI No. 58, 2014). Berikut salah satu akibat 

yang ditimbulkan dari beban kerja yang tinggi mengenai response time pelayanan 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS PERHITUNGAN KEBUTUHAN.... VREZA BUDI SETIAWAN



5 
 

 
 

farmasi rawat jalan yang tidak sesuai dengan SPM Rumah Sakit pada bulan 

Oktober s.d Desember 2014 : 

Tabel 1.4 Persentase Response Time Pelayanan Resep Farmasi Rawat Jalan yang 
tidak Sesuai dengan SPM RS pada Bulan Oktober s.d Desember 2014 

 
 

No. Pelayanan 
Farmasi 

Standar 
(Menit) 

Kategori 
Resep 

Bulan Rerata 
% Okt. 

% 
Nop. 

% 
Des. 
% 

1. Depo 1 60 Racikan 24.94 28.43 32.83 28.73 
30 Non Racikan 39.12 61.16 31.47 43.91 

2. Depo 4 60 Racikan 5.66 1.89 4.00 3.85 
30 Non Racikan 3.83 5.57 4.96 4.7 

3. Depo 5 60 Racikan 17.81 7.41 7.72 10.98 
30 Non Racikan 11.05 7.68 8.25 8.9 

Sumber : Data Instalasi farmasi RSI Jemursari Surabaya 

Pada Tabel 1.4 diketahui persentase pelayanan obat racikan dan non racikan 

yang tidak sesuai standar terdapat pada pelayanan farmasi di depo 1 yaitu 

mencapai rerata 28% untuk obat racikan dan non racikan mencapai rerata 43.91%. 

Sehingga bisa dikatakan bahwa waktu tunggu pasien relatif lama. Hal tersebut 

juga didukung berdasarkan survei pendahuluan  kepada 10 pasien oleh penulis dan 

dikuatkan hasil survei instalasi farmasi rawat jalan, pasien menginginkan 

kenyamanan dan keamanan, baik dari segi keadaan lingkungan, tempat pelayanan 

kesehatan, maupun sumber daya manusia yang bertugas di tempat pelayanan 

kesehatan itu. Pasien juga mengharapkan pelayanan dilaksanakan dalam waktu 

yang singkat, namun tetap memberikan kepuasan dalam diri pasien yang telah 

mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Selain itu, pasien juga mengharapkan petugas memberikan informasi yang 

jelas, petugas loket yang cekatan, kenyamann ruang tunggu, antrian yang tidak 

lama, kebersihan toilet, kemudahan administrasi dan sebagainya (Wijono, 2000 ). 
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Menurut (Syarifudin, 2011) menyikapi proses lama pelayanan yang 

diberikan kepada pasien, maka dapat dilakukan dengan berbagai strategi yaitu 

peningkatan sumber daya manusia, analisis waktu tunggu untuk satu orang pasien, 

analisis kelengkapan fasilitas atau sarana kesehatan serta analisis tingkat 

kebutuhan masyarakat terhadap lama pelayanan kesehatan. 

Sehingga masalah yang dapat di angkat dalam penelitian ini adalah tidak 

tercapinya SPM Kefarmasian tentang Response Time dengan persentase 43,91 % 

pada obat non racikan di pelayanan farmasi depo 1 oleh karena itu diperlukan 

suatu penelitian untuk menganalisis kebutuhan tenaga Apoteker dan Asisten 

Apoteker berdasarkan indikator beban kerja di depo farmasi pelayanan rawat jalan 

dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan farmasi kedepannya. 

 
1.2 Identifikasi Penyebab Masalah 

Berdasarkan data dan permasalahan di atas, dapat digambarkan faktor yang 

diduga penyebab masalah kekurangan tenaga kefarmasian : 
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Gambar 1.1. Identifikasi Penyebab Masalah 

 

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diuraikan secara garis besar bahwa 

penyebab persentase response time tidak mencapai SPM Rumah Sakit sebagai 

berikut: 

1. Faktor SDM 

Faktor SDM salah satu faktor yang memungkinkan asisten apoteker 

memiliki beban kerja tinggi. Berikut ini merupakan faktor SDM yaitu: 

Faktor SDM : 
 

1. Jumlah dan jenis tenaga 
2. Tupoksi 
3. Jabatan 
4. Pendidikan terahir 

Tidak tercapainya SPM 
Rumah Sakit tentang 
Response Time dengan 
persentasenya 43,91 % 
pada obat non racikan 
dan 28,73% pada obat 
racik di depo 1 pelayanan 
farmasi rawat jalan tahun 
2014  

Faktor Organisasi : 
 
1. Visi Dan Misi 
2. Jumlah Resep yang Tersedia 
3. Waktu tunggu pelayanan 
4. Metode perhitungan 

Faktor Pasien : 
 

1. Karakteristik pasien 
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a. Jenis dan jumlah tenaga kerja 

Jumlah dan jenis tenaga yang tersedia secara langsung dapat mempengaruhi 

tingkat kebutuhan tenaga. Jika jumlah dan jenis tenaga yang tersedia lebih 

sedikit dibandingkan dengan tuntutan pekerjaan yang harus dilakukan, maka 

kebutuhan terhadap tenaga akan semakin tinggi . Jumlah tenaga apoteker dan 

asisten apoteker di Instalasi Farmasi Rawat Jalan adalah 26 orang. Hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala Instalasi Farmasi RSI 

Jemursari Surabaya bahwa jumlah tenaga apoteker dan asisten apoteker sejak 

tahun 2014  masih kurang memenuhi dikarenakan adanya kerja sama dengan 

pihak asuransi kesehatan. 

b. Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) 

Tugas pokok dan fungsi yang apoteker dan asisten apoteker untuk masing -

masing petugas telah dijelaskan secara rinci apa yang harus dilakukan petugas 

dalam melaksanakan kegiatan, namun ada job desc yang tidak merata yang 

mengakibatkan beban kerja yang tinggi. Beban kerja yang tinggi jika tidak 

diseimbangkan dengan jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan maka 

diperlukan analisis kebutuhan tenaga. 

c. Jabatan 

Seperti organisasi lainnya, di dalam depo dilakukan pembagian tugas dan 

wewenang. Apabila jumlah tenaga terbatas tetapi ruang lingkup kerja dan 

kegiatannya cukup luas, maka prinsip kerja sama harus diterapkan. Jadi 

seorang tenaga bisa memegang lebih dari satu jabatan. Yang harus di 

perhatikan adalah keseimbangan antara wewenang, tugas dan tanggung jawab 
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dengan kapasitas tenaga untuk melakukan hal tersebut. Apabila kemampuan 

tenaga tidak sesuai dengan banyaknya tugas yang harus dilaksanakan karena 

tenaga tersebut memegang jabatan rangkap, maka tenaga tersebut dapat 

menganggap beban kerja tinggi.  

Sebagai contoh pada tenaga apoteker yang memiliki beban tugas untuk semua 

depo pelayanan farmasi dan tenaga asisten apoteker di depo1 dituntun untuk 

bisa melakukan semua aktifitas pelayanan dikarenakan pada pelayanan depo 1 

tidak ada yang bertangung jawab penuh pada setiap tahapan pelayanan. 

Sehingga mengindikasikan adanya beban kerja tinggi pada Farmasi Rawat 

jalan. Beban kerja yang tinggi seharusnya diseimbangkan dengan jumlah dan 

kualifikasi tenaga melakukan analisis tenaga. 

d. Pendidikan terakhir 

Semakin tinggi pendidikan semakin baik pula kinerja yang diberikan. Tingkat 

pendidikan tenaga asisten apoteker farmasi rawat jalan adalah 80% dari 

pendidikan SMK farmasi dan 20 % dari pendidikan D3 Farmasi. 

 
2. Faktor Organisasi 

Salah satu faktor organisasi yang mempengaruhi beban kerja tinggi yaitu: 

a. Visi dan Misi 

Visi dari instalasi farmasi ialah Mewujudkan pelayanan farmasi yang bermutu 

dan islami. Visi tersebut diwujudkan dengan misi diantaranya, Membangun 

sumber daya manusia farmasi dan sarananaya, baik jumlah dan kualitasnya, 

Meningkatkan kepuasan dan kenyamanan kastemer. Pemenuhan jumlah tenaga 
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SDM farmasi yang kurang akan dapat menghambat tercapainya visi dan misi 

Rumah Sakit karena arah kinerja petugas tidak sejalan dengan visi dan misi. 

b. Jumlah lembar resep 

Jumlah lembar resep yang diterima oleh tenaga juga dapat mempengaruhi 

beban kerja seseorang tenaga. Apabila lembar resep yang diterima petugas dari 

pasien yang beberapa lembar, sedangkan jumlah tenaga tidak memadai maka 

maka beban kerja akan semakin meningkat dan menimbulkan kebutuhan 

tenaga. 

c. Waktu Pelayanan 

Banyaknya waktu yang dihabiskan pelanggan untuk pelayanan yang 

dibutuhkan adalah salah satu faktor kepuasan pelanggan. Waktu pelayanan 

yang diberikan dalam pelayanan kepada pasien yaitu 30 menit untuk obat jadi, 

sedangkan 60 menit untuk obat racikan. Semakin lama waktu pelayanan 

pasien, maka semakin tinggi beban kerja yang dihasilkan. 

d. Metode Perhitungan 

Metode yang digunakan di instalasi farmasi masih tergolong manual, hal ini 

dikarenakan tidak berdasarkan metode yang sesuai dengan kebutuhan tenaga 

baik dari segi kapisitas kerja maupun unit kerja. Ketepatan dalam perencanaan, 

seleksi, pengelolaan, dan pengembangan tenaga menjadi kunci sukses Rumah 

Sakit untuk dapat berkembang. Oleh sebab itu, perencanaan kebutuhan SDM 

bukanlah kegiatan yang ringan. Hal ini dikarenakan perhitungan kebutuhan 

SDM harus menggunakan metode perhitungan yang berdasarkan pada beban 

pekerjaan nyata yang dilaksanakan oleh tiap kategori SDM kesehatan pada tiap 
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unit kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Metode tersebut haruslah mudah 

dioperasikan, mudah digunakan, secara teknis mudah diterapkan, 

komprehensif, dan realistis. Metode yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah 

metode perhitungan kebutuhan SDM berdasarkan beban kerja (WISN). 

Workload Indicators of Staffing Need (WISN) merupakan metode yang lebih 

baik karena menghitung berapa banyak staf (dari berbagai jenis) dibutuhkan di 

suatu unit kerja berdasarkan beban kerja pada saat ini. WISN juga 

memungkinkan untuk meneliti berapa banyak tenaga kerja (dari berbagai jenis) 

yang akan dibutuhkan apabila beban kerja bertambah atau berkurang di masa 

mendatang. WISN juga termasuk dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan 

No 81 tahun 2004 Tentang Perencanaan Tenaga Kesehatan. 

 
3. Faktor Pasien 

Pasien yang mempengaruhi beban kerja tinggi yaitu pasien yang mengambil 

obat di depo farmasi rawat jalan. Berikut ini faktor yang mempengaruhi beban 

kerja tinggi yaitu: 

a. Karakteristik Pasien 

Karakteristik pasien meliputi status sosial, pendidikan terakhir, umur, jenis 

kelamin, pekerjaan dan sebagainya. Tiap pasien memiliki latar belakang yang 

berbeda sehingga petugas harus menyesuaikan diri terhadap pasien. 

Karakteristik pasien dapat menimbulkan beban kerja jika tidak dapat 

menyesuaikan dengan baik. Karakteristik pasien yang ada di Depo Farmasi 

RSI Jemursari Surabaya sebagian besar adalah lansia, sehingga membutuhkan 

waktu yang lama dalam memberikan informasi obat. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS PERHITUNGAN KEBUTUHAN.... VREZA BUDI SETIAWAN



12 
 

 
 

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berubah akan 

mempengaruhi ketersediaan SDM Rumah Sakit, terutama ketersediaan tenaga 

kefarmasian. Ketersediaannya SDM di Rumah Sakit sudah diatur dalam 

Permenkes RI No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. 

 
1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian identifikasi penyebab masalah, maka penelitian ini 

dibatasi pada jumlah dan jenis tenaga petugas, tupoksi dan jabatan. Hal ini 

merupakan instrumen dalam penentuan kebutuhan tenaga SDM. 

 
1.3.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi penyebab masalah, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana beban kerja Subyektif tenaga Apoteker dan Asisten Apoteker 

melalui kuesioner penilian beban kerja di depo rawat jalan farmasi RSI 

Jemursari Surabaya? 

2. Bagaimana beban kerja Obyektif tenaga Apoteker dan Asisten Apoteker 

melalui metode  work sampling di depo farmasi Rawat jalan RSI Jemursari 

Surabaya? 

3. Bagaimana kebutuhan tenaga Apoteker dan Asisten Apoteker di depo farmasi  

rawat jalan berdasarkan Wokload Analysis dengan metode WISN? 
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1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis perhitungan kebutuhan tenaga Apoteker dan Asisten Apoteker 

di depo farmasi rawat jalan RSI Jemursari Surabaya berdasarkan wokload analysis 

dengan metode WISN. 

 
1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis beban kerja Subyektif tenaga Apoteker dan Asisten Apoteker 

melalui kuesioner penelitian beban kerja di depo farmasi rawat jalan farmasi 

RSI Jemursari Surabaya. 

2. Menganalisis beban kerja Obyektif tenaga Apoteker dan Asisten Apoteker di 

depo farmasi rawat jalan melalui metode work sampling di RSI Jemursari 

Surabaya. 

3. Menghitung kebutuhan tenaga Apoteker dan Asisten Apoteker di depo farmasi 

rawat jalan di RSI Jemursari berdasarkan workload analysis dengan metode 

WISN. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Fakultas 

Menambah hasil penelitian terkait penerapan metode WISN dalam 

perhitungan kebutuhan Apoteker dan Asisten Apoteker. Selain itu, penelitian ini 

dapat berfungsi sebagai referensi untuk peneliti lain yang mengangkat topik 

serupa. 
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1.5.2 Bagi Peneliti 

1. Tambahan pengetahuan dan pengalaman penelitian untuk melewati pendidikan 

strata-1 (S-1) sehingga dapat ditingkatkan kemampuan penelitian pada tahap 

selanjutnya. 

2. Memperoleh pengetahuan tentang metode WISN  dan penerapannya dalam 

perhitungan kebutuhan Apoteker dan Asisten Apoteker di pelayanan farmasi 

rawat jalan. 

 
1.5.3 Bagi Instansi Terkait (RSI Jemursari Surabaya) 

Sebagai sumber informasi mengenai penggunaan atau penerapan metode 

WISN dalam perhitungan tenaga Apoteker dan Asisten Apoteker pada instalasi 

farmasi depo Rawat Jalan. 
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