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Abstrak 
Perencanan SDM merupakan proses estimasi terhadap jumlah SDM berdasarkan 
posisi, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan 
kesehatan. Perawat adalah tenaga kesehatan yang berperan penting dalam 
menentukan kualitas pelayanan kesehatan. Kebutuhan perawat dapat ditinjau 
berdasarkan beban kerja da tingkat ketergantungan pasien. Penelitian ini 
dimaksudkan membandingkan kebutuhan perawat berdasarkan beban kerja 
dengan metode PPNI dan tingkat ketergantungan pasien dengan metode Douglas. 
 
Penelitian dilakukan di Instalansi Rawat Inap RSJ Menur Surabaya dengan 
rancangan crosssectional menggunakan metode kuantitatif. Penelitian 
dilaksanakan pada 69 perawat rawat inap yang terdapat pada 6 ruangan yakni 
Anggrek, Mitra, Wijaya Kusuma, Gelatik, Kenari, dan Flamboyan. Instrumen 
penelitian yang digunakan adalah kuesioner, observasi dengan work sampling, dan 
wawancara mendalam. Kuesioner dibagikan kepada responden untuk mengetahui 
karakteristik responden yang meliputi karakteristik pribadi dan pengalaman serta 
beban kerja subjektif. Observasi work sampling dilakukan untuk mengetahui 
beban kerja objektif responden.Wawancara mendalam kepada kepala ruangan 
dilakukan untuk identifikasi tingkat ketergantungan pasien rawat inap. 
 
Hasil dari penelitian ini adalah (1) sebagian besar perawat rawat inap memiliki 
beban kerja subjektif rendah, (2) sebagian besar perawat rawat inap memiliki 
beban kerja objektif rendah, (3) kebutuhan perawat berdasarkan beban kerja 
dengan metode PPNI sebanyak 109, (4) kebutuhan perawat berdasarkan tingkat 
ketergantungan pasien dengan metode Douglas sebanyak 91, (5) perhitungan 
dengan metode PPNI memiliki selisih 53 perawat dan 35 perawat dengan metode 
Douglas dari jumlah perawat yang bertugas sebanyak 56. 
 
Rekomendasi yang dapat diberikan adalah peninjauan ulang rencana penambahan 
perawat. 
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