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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hak setiap orang guna mewujudkan kesejahteraan 

setinggi-tingginya. Menurut WHO (2003), kesehatan adalah suatu keadaan sehat, 

baik itu secara fisik, mental, maupun sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit 

maupun kecacatan. Menurut Depkes RI (2009a), setiap orang mempunyai hak 

dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. 

Dengan demikian, hak sehat setiap orang sangat berkaitan dengan penyelenggara 

pelayanan kesehatan. 

Rumah sakit merupakan salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan 

perorangan. Pelayanan kesehatan oleh rumah sakit meliputi pelayanan rawat inap, 

rawat jalan, dan gawat darurat. Menurut Depkes RI (2009b), rumah sakit adalah 

institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tersebut, rumah sakit harus memenuhi 

beberapa persyaratan yang salah satunya adalah sumber daya manusia. 

Sumber daya manusia merupakan tenaga yang memiliki potensi. Menurut 

Depkes RI (2009b), disebutkan bahwa suatu rumah sakit harus memiliki tenaga 

tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, 

tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit, dan tenaga non kesehatan, 

serta tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai kebutuhan Rumah Sakit. Jumlah dan 

jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan suatu rumah sakit harus sesuai dengan 
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jenis dan klasifikasi rumah sakit itu sendiri. Jenis dan klasifikasi rumah sakit juga 

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tentang Kesehatan pada Bab VI 

Bagian Kesatu dan Kedua. 

Tenaga pelaksana keperawatan merupakan salah satu jenis tenaga yang 

dibutuhkan rumah sakit. Tenaga pelaksana keperawatan sangat berperan penting 

dalam pemberian pelayanan yang aman dan bermutu, yang berdampak pada 

kenyamanan, kesembuhan, dan kepuasan pasien (Depkes RI, 2004). Namun 

demikian, beban kerja tenaga pelaksana keperawatan juga perlu diperhatikan. 

Beban kerja dapat mempengaruhi kebutuhan tenaga. Oleh karena itu, kebutuhan 

tenaga pelaksana keperawatan di rumah sakit harus disesuaikan dengan beban 

kerja dan kapasitas tempat tidurnya. 

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.  

Pada tahun 2014, kapasitas tempat tidur yang tersedia sudah mencapai 206 

tempat tidur. Kapasitas tempat tidur tersebut dibagi dalam rawat inap dan rawat 

khusus. Pada pelayanan rawat inap, jumlah tempat tidurnya yaitu sebanyak 195 

tempat tidur yang tersebar di 9 ruangan. Ruangan tersebut meliputi ruang Azzahra 

1 (anak dan dewasa), ruang Azzahra 2 (dewasa), ruang Zahira (VVIP/VIP), ruang 

Teratai (dewasa), ruang Dahlia (dewasa), ruang Melati (anak), ruang Mawar 

(bersalin), dan ruang Neonatus (bayi). Sedangkan pada rawat khusus atau Instalasi 
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Perawatan Intensif (IPI) sebanyak 11 tempat tidur dimana terdapat ruang ICU dan 

ruang Intermediet, namun Instalasi Perawatan Intensif (IPI) masih termasuk dalam 

pelayanan medis rawat inap.  

Pemanfaatan tempat tidur sangat mempengaruhi indikator pelayanan rumah 

sakit. Tingkat pemanfaatan tempat tidur atau BOR (Bed Occupancy Rate) 

merupakan persentase pemakaian tempat tidur berdasarkan satuan waktu tertentu. 

Angka BOR yang baik merupakan representasi dari pelayanan yang maksimal 

dalam pemanfaatan tempat tidur. BOR yang dikatakan ideal yaitu antara 60-85% 

(Depkes RI). Berikut adalah BOR RSI Jemursari selama tahun 2011 hingga 2014. 

Tabel 1.1. Angka BOR RSI Jemursari Tahun 2011-2014 

No. Tahun Tempat Tidur BOR (%) 
1. 2011 140 53,10 
2. 2012 140 57,42 
3. 2013 167 59,31 
4. 2014 206 62,21 

  Sumber: Unit Rekam Medik RSI Jemursari 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa angka BOR selama tahun 2011 hingga tahun 

2014 selalu mengalami peningkatan dan mendekati angka ideal, namun karena 

jumlah tempat tidur di setiap tahun berbeda, maka angka BOR tersebut tidak dapat 

dibandingkan, kecuali antara tahun 2011 dan 2012. 

Pelayanan yang maksimal merupakan salah satu faktor yang dapat 

menyebabkan angka BOR semakin baik. Artinya, kinerja RSI Jemursari 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, ketersediaan tempat tidur RSI 

Jemursari selalu bertambah. Berikut angka BOR tiap bulan selama tahun 2014. 
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Tabel 1.2. Angka BOR RSI Jemursari Tiap Bulan Selama Tahun 2014 

No. Bulan Tempat Tidur BOR (%) 
1. Januari 169 56,27 
2. Februari 169 52,85 
 3. Maret 199 47,04 
4. April 199 48,73 
5. Mei 199 59,56 
6. Juni 204 63,25 
7. Juli 204 47,99 
8. Agustus 204 59,93 
9. September 206 58,41 
10. Oktober 206 59,22 
11. November 206 65,58 
12. Desember 206 65,53 

Rata-rata 62,21 
  Sumber: Unit Rekam Medik RSI Jemursari 
 

Tabel 1.2 menunjukkan angka BOR di tiap bulan selama tahun 2014  

mengalami fluktuatif, namun angka BOR tetap mendekati angka ideal yang telah 

ditetapkan. Peningkatan angka BOR antarbulan dengan ketersediaan tempat tidur 

yang sama merupakan salah satu pengaruh dari pelayanan tenaga pelaksana 

keperawatan yang baik. 

Jumlah kebutuhan tenaga pelaksana keperawatan di rumah sakit sudah 

diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 

2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Jumlah kebutuhan tenaga 

pelaksana keperawatan sangat bergantung dengan jenis dan klasifikasi rumah sakit 

serta jumlah tempat tidur.  
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Tabel 1.3. Jumlah Kebutuhan Tenaga Pelaksana Keperawatan Menurut 
Permenkes RI No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan 
Rumah Sakit 

 
No. Tipe  RS Perawat / TT 
1. A 1 / 1 
2. B 1 / 1 
3. C 2 / 3 
4. D 2 / 3 

Sumber: Kemenkes RI, 2014a 

Untuk rumah sakit bertipe A dan B memiliki jumlah kebutuhan tenaga 

pelaksana keperawatan yang sama, yaitu berdasarkan jumlah tempat tidur yang 

tersedia, sedangkan untuk rumah sakit bertipe C dan D jumlah kebutuhan tenaga 

pelaksana keperawatan dihitung dengan perbandingan 2 (dua) perawat untuk 3 

(tiga) tempat tidur (Kemenkes RI, 2014a). 

RSI Jemursari mempunyai 160 tenaga pelaksana keperawatan yang terdapat 

di Instalasi Perawatan Intensif dan Instalasi Rawat Inap. Berikut rincian jumlah 

tenaga pelaksana keperawatan dan tempat tidur pada bulan Desember 2014 di 

setiap ruangan rawat inap. 

Tabel 1.4. Jumlah Tenaga Pelaksana Keperawatan dan Tempat Tidur di Instalasi 
Perawatan Intensif dan Instalasi Rawat Inap RSI Jemursari bulan 
Desember 2014 

 
No. Ruangan Jumlah Tempat Tidur Jumlah Perawat 
1. IPI 11 19 
2. Azzara 1 36 22 
3. Azzara 2 29 17 
4. Zahira 10 12 
5. Teratai 20 17 
6. Dahlia 32 20 
7. Melati 31 18 
8. Mawar 19 20 
9. Neonatus 18 15 

Jumlah 206 160 
Sumber : Bagian Keperawatan RSI Jemursari 
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Pada Tabel 1.4 menunjukkan jumlah tenaga pelaksana keperawatan yang 

ada tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Hal ini dapat 

dipelajari jumlah tenaga pelaksana keperawatan tidak sesuai dengan jumlah 

tempat tidur yang tersedia. Pada Instalasi Perawatan Intensif mengalami kelebihan 

jumlah tenaga pelaksana keperawatan dan Instalasi Rawat Inap terdapat 6 ruangan 

yang mengalami kekurangan jumlah tenaga pelaksana keperawatan dan terdapat 2 

ruangan yang mengalami kelebihan jumlah tenaga pelaksana keperawatan. Secara 

keseluruhan, jumlah tenaga pelaksana keperawatan di Instalasi Perawatan Intensif 

dan Instalasi Rawat Inap mengalami kekurangan sebanyak 66,67% dan 

mengalami kelebihan sebanyak 33,33%. Kekurangan maupun kelebihan tenaga 

pelaksana keperawatan tersebut dapat berdampak pada beban kerja tenaga 

pelaksana keperawatan di masing-masing ruangan. 

RSI Jemursari saat ini menggunakan metode Depkes RI 2005 dalam 

perhitungan kebutuhan tenaga pelaksana keperawatan. Metode yang digunakan 

RSI Jemursari ini menggunakan pendekatan klasifikasi pasien dalam 

perhitungannya (Nursalam, 2010). Perhitungan ini dilakukan di setiap awal tahun. 

Pada tahun 2015 ini telah dilakukan perhitungan kebutuhan tenaga pelaksana 

keperawatan yang hasilnya akan digunakan untuk tahun 2015. Berikut adalah 

rencana jumlah tenaga pelaksana keperawatan hasil perhitungan kebutuhan yang 

terbaru tahun 2015 serta rencana penambahan tempat tidur di Instalasi Perawatan 

Intensif dan Instalasi Rawat Inap RSI Jemursari. 
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Tabel 1.5. Rencana Penambahan Jumlah Tenaga Pelaksana Keperawatan dan 
Tempat Tidur Hasil Perhitungan di Instalasi Perawatan Intensif dan 
Instalasi Rawat Inap RSI Jemursari Tahun 2015 

 
No. Ruang Jumlah TT Tenaga Perawat 
1. IPI 11 30 
2. Azzahra 1 36 30 
3. Azzahra 2 31 26 
4. Zahira 11 15 
5. Teratai 24 20 
6. Dahlia 36 30 
7. Melati 35 36 
8. Mawar 24 26 
9. Neonatus 28 33 

Total 236 246 
Sumber: Bagian Keperawatan RSI Jemursari 

Pada Tabel 1.5 menunjukkan jumlah tenaga pelaksana keperawatan secara 

keseluruhan sudah memenuhi standar jumlah kebutuhan tenaga pelaksana 

keperawatan berdasarkan Permenkes RI No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi 

dan Perizinan Rumah Sakit. Data perencanaan perubahan jumlah tenaga pelaksana 

keperawatan tersebut menunjukkan terdapat 4 ruangan yang masih kekurangan 

tenaga pelaksana keperawatan, yaitu ruang Dahlia, ruang Teratai, ruang Azzahra 

1, dan ruang Azzahra 2, atau sekitar 44,44%. Berdasarkan hasil perencanaan 

tersebut menunjukkan bahwa penggunaan metode perhitungan Depkes RI 2005 

masih belum efektif. Hal ini dikarenakan metode perhitungan Depkes RI 2005 

tersebut tidak mempertimbangkan beban kerja yang diterima tenaga pelaksana 

keperawatan. 

Menurut Kepala Unit SDM Keperawatan RSI Jemursari (2015), 

permasalahan kebutuhan tenaga pelaksana keperawatan sering dialami setiap 

tahunnya. Hal ini disebabkan penggunaan perhitungan Depkes RI 2005 dilakukan 

setiap awal tahun karena adanya perubahan kunjungan pasien rawat inap, 
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sehingga tidak jarang Kepala Unit SDM Keperawatan mendapat keluhan dari para 

koordinator ruangan rawat inap untuk dilakukan penambahan tenaga pelaksana 

keperawatan agar beban kerja tidak terlalu tinggi. 

Tenaga pelaksana keperawatan merupakan garda depan (frontliner) dalam 

memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien. Agar pemberian pelayanan 

keperawatan maksimal dan berkualitas tentu tenaga pelaksana keperawatan tidak 

terbebani dalam bekerja. Kekurangan tenaga pelaksana keperawatan  yang terjadi 

pada 6 ruangan atau sebesar 66,67% dan kelebihan tenaga pelaksana keperawatan  

pada 3 ruangan atau sebesar 33,33% dari seluruh ruangan di Instalasi Perawatan 

Intensif dan Instalasi Rawat Inap RSI Jemursari merupakan salah satu penyebab 

beban kerja tenaga pelaksana keperawatan menjadi tidak merata. Oleh karena itu, 

perlu diketahui dan dipertimbangkan penerapan dan kelemahan perhitungan 

kebutuhan tenaga pelaksana keperawatan berdasarkan beban kerja atau metode 

Workload Indicators of Staffing Need (WISN) dalam upaya meningkatkan kualitas 

pelayanan keperawatan di masa yang akan datang. 

 
1.2. Identifikasi Penyebab Masalah 

Berdasarkan data dan permasalahan di atas, dapat digambarkan faktor-faktor 

yang diduga penyebab masalah kekurangan tenaga pelaksana keperawatan. 

Berikut adalah flowchart identifikasi faktor-faktor penyebab masalah. 
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Gambar 1.1. Identifikasi Penyebab Masalah 

Gambar 1.1 merupakan bagan identifikasi penyebab masalah berdasarkan 

faktor 6M 2T 1I (Man, Method, Material, Market, Money, Machine, Technology, 

Time, dan Information). Pada Gambar 1.1 dapat diketahui kemungkinan penyebab 

kurangnya jumlah kebutuhan tenaga pelaksana keperawatan di beberapa ruang 

Instalasi Rawat Inap.  

 

 

 

1. Man: 
a. SDM keperawatan di RS. 
b. Ketersediaan SDM keperawatan di 

masyarakat. 
2. Method: 

a. Metode perhitungan kebutuhan 
SDM yang digunakan. 

b. SPO Pengadaan SDM. 
3. Material 

a. Jumlah kunjungan pasien. 
b. Kebijakan Direksi. 

4. Market 
a. Letak RS. 
b. Citra RS. 

5. Money 
a. Pendapatan RS. 
b. Anggaran RS. 

6. Machine 
a. Unit SDM RS. 

7. Technology 
a. Alat penunjang perhitungan. 

8. Time 
a. Jangka waktu perencanaan SDM. 

9. Information 
a. Informasi rekrutmen SDM. 
b. Undang-Undang terkait. 

RSI Jemursari terjadi 
kekurangan tenaga 
pelaksana keperawatan 
pada 6 ruangan atau 
sebesar 66,67% dari 
seluruh ruangan di 
Instalasi Perawatan 
Intensif dan Instalasi 
Rawat Inap RSI 
Jemursari Tahun 2014. 
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1.2.1.   Faktor penyebab masalah  

1. Man 

Yang dimaksud adalah tenaga pelaksana keperawatan. Tenaga pelaksana 

keperawatan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran penting 

dalam pelayanan rumah sakit. Ketersediaan tenaga pelaksana keperawatan dalam 

rumah sakit sudah diatur oleh Permenkes RI No. 56 Tahun 2014 tentang 

Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Selain itu, ketersediaan tenaga pelaksana 

keperawatan di masyarakat yang sangat dinamis juga dapat mempengaruhi proses 

pengadaan tenaga pelaksana keperawatan yang dilakukan rumah sakit. 

2. Method 

Metode perhitungan kebutuhan tenaga pelaksana keperawatan yang 

digunakan sangat menentukan jumlah tenaga yang dibutuhkan. Salah satu metode 

perhitungan kebutuhan tenaga pelaksana keperawatan yang biasa digunakan 

adalah metode perhitungan kebutuhan tenaga keperawatan Depkes RI 2005. 

Metode ini menggunakan jumlah kunjungan pasien sebagai data utama dalam 

perhitungannya. Jadi, jumlah kunjungan sangat menentukan hasil atau jumlah 

kebutuhan tenaga pelaksana keperawatan. Apabila data jumlah kunjungan pasien 

mengalami peningkatan maka kebutuhan tenaga pelaksana keperawatan juga akan 

meningkat. 

Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengadaan SDM keperawatan rumah 

sakit juga mempengaruhi proses pemenuhan kebutuhan tenaga pelaksana 

keperawatan. SPO tersebut merupakan kebijakan yang dimiliki rumah sakit, 

sehingga SPO antar rumah sakit pasti memiliki perbedaan. 
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3. Material 

Jumlah kunjungan pasien setiap tahun akan mengalami peningkatan maupun 

penurunan meskipun selisihnya sangat tipis. Jumlah kunjungan pasien memiliki 

peran penting dalam perhitungan kebutuhan tenaga pelaksana keperawatan 

metode Depkes RI 2005. Jumlah kunjungan pasien yang meningkat akan 

memaksa rumah sakit untuk bekerja lebih banyak, terutama dalam pemberian 

pelayanan yang dilakukan oleh tenaga pelaksana keperawatan. 

Kebijakan direksi rumah sakit juga dapat mempengaruhi ketersediaan 

tenaga pelaksana keperawatan. Kebijakan direksi merupakan acuan yang harus 

dilaksanakan.  

4. Market 

Letak rumah sakit yang strategis akan mempengaruhi jumlah kunjungan 

pasien. Letak yang strategis memiliki akses yang cukup banyak. Hal tersebut akan 

mempermudah masyarakat yang sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

yang disediakan rumah sakit. Selain itu, citra rumah sakit juga mempengaruhi 

jumlah kunjungan pasien. Rumah sakit yang memiliki citra yang baik akan 

memiliki pasien yang banyak. 

5. Money 

Pendapatan rumah sakit dipengaruhi oleh jumlah kunjungan pasien, baik itu 

pasien rawat jalan maupun rawat inap. Selain faktor jumlah kunjungan pasien, 

pendapatan rumah sakit juga dapat mempengaruhi ketersediaan SDM rumah sakit. 

Pendapatan rumah sakit yang cukup banyak akan mendorong rumah sakit untuk 

melakukan pemenuhan ketersediaan SDM, terutama untuk rumah sakit swasta 
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yang berorientasi pada profit. Dengan pendapatan rumah sakit akan tercipta 

anggaran belanja rumah sakit. Anggaran tersebut sangat dipengaruhi oleh 

pendapatan rumah sakit. 

6. Machine 

Unit SDM rumah sakit memiliki peran penting dalam pengelolaan 

ketersediaan SDM rumah sakit, terutama tenaga pelaksana keperawatan. Tenaga 

pelaksana keperawatan merupakan tenaga rumah sakit yang harus dikelola dengan 

baik, baik itu ketersediaannya maupun mutu pelayanan keperawatan yang 

diberikan kepada pasien. Dengan demikian, unit SDM rumah sakit memiliki 

wewenang dan tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan SDM rumah sakit. 

7. Technology 

Alat penunjang dalam perhitungan kebutuhan berupa komputer sangat 

diperlukan. Teknologi yang semakin berkembang akan mempermudah dalam 

perhitungan kebutuhan SDM rumah sakit, sehingga proses pengadaan SDM, 

khususnya dalam tahap perencanaan SDM rumah sakit tidak perlu membutuhkan 

waktu yang cukup lama. Teknologi yang semakin canggih juga harus diiringi 

dengan SDM pengelola yang canggih juga. 

8. Time 

Waktu akan tetap terus berjalan dan tidak akan berhenti. Perencanaan SDM 

dengan jangka waktu tertentu sangat diperlukan, baik itu perencanaan SDM dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan SDM rumah sakit dengan 

jangka waktu yang tepat akan mempengaruhi ketersediaan SDM di waktu yang 

akan datang.  
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9. Information 

Pemberitahuan informasi rekrutmen SDM rumah sakit yang cukup luas akan 

dapat menjaring lebih banyak SDM di masyarakat. Pelamar yang melamar akan 

lebih banyak dan dinamis, sehingga ketersediaan SDM rumah sakit yang 

dibutuhkan akan cepat terpenuhi. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang 

berubah akan mempengaruhi ketersediaan SDM rumah sakit, terutama 

ketersediaan tenaga pelaksana keperawatan. Khusus tenaga pelaksana 

keperawatan, ketersediaannya di rumah sakit sudah diatur dalam Permenkes RI 

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

 
1.3. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi penyebab masalah, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana beban kerja subyektif dan obyektif tenaga pelaksana keperawatan 

di Instalasi Perawatan Intensif dan Instalasi Rawat Inap RSI Jemursari? 

2. Bagaimana unit kerja dan kategori SDM pada metode WISN dalam 

perhitungan kebutuhan tenaga pelaksana keperawatan di Instalasi Perawatan 

Intensif dan Instalasi Rawat Inap RSI Jemursari? 

3. Bagaimana waktu kerja yang tersedia pada metode WISN dalam perhitungan 

kebutuhan tenaga pelaksana keperawatan di Instalasi Perawatan Intensif dan 

Instalasi Rawat Inap RSI Jemursari? 

4. Bagaimana standar beban kerja pada metode WISN dalam perhitungan 

kebutuhan tenaga pelaksana keperawatan di Instalasi Perawatan Intensif dan 

Instalasi Rawat Inap RSI Jemursari? 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS KELEMAHAN METODE.... ROHMAT DWI ROMADHONI



14 
 

 
 

5. Bagaimana standar kelonggaran pada metode WISN dalam perhitungan 

kebutuhan tenaga pelaksana keperawatan di Instalasi Perawatan Intensif dan 

Instalasi Rawat Inap RSI Jemursari? 

6. Bagaimana hasil metode WISN dalam perhitungan kebutuhan tenaga pelaksana 

keperawatan di Instalasi Perawatan Intensif dan Instalasi Rawat Inap RSI 

Jemursari? 

7. Bagaimana kelemahan metode WISN dalam perhitungan kebutuhan tenaga 

pelaksana keperawatan? 

 
1.4. Tujuan 

1.4.1. Tujuan umum 

Menganalisis kelemahan metode Workload Indicators of Staffing Need 

(WISN) dalam perhitungan kebutuhan tenaga keperawatan Instalasi Perawatan 

Intensif dan Instalasi Rawat Inap RSI Jemursari Surabaya pada tahun 2015. 

 
1.4.2. Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi beban kerja subyektif dan obyektif tenaga pelaksana 

keperawatan di Instalasi Perawatan Intensif dan Instalasi Rawat Inap RSI 

Jemursari. 

2. Mengidentifikasi unit kerja dan kategori SDM pada metode WISN dalam 

perhitungan kebutuhan tenaga pelaksana keperawatan di Instalasi Perawatan 

Intensif dan Instalasi Rawat Inap RSI Jemursari. 
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3. Mengidentifikasi dan menghitung waktu kerja yang tersedia pada metode 

WISN dalam perhitungan kebutuhan tenaga pelaksana keperawatan di Instalasi 

Perawatan Intensif dan Instalasi Rawat Inap RSI Jemursari. 

4. Mengidentifikasi dan menyusun standar beban kerja pada metode WISN dalam 

perhitungan kebutuhan tenaga pelaksana keperawatan di Instalasi Perawatan 

Intensif dan Instalasi Rawat Inap RSI Jemursari. 

5. Mengidentifikasi dan menyusun standar kelonggaran pada metode WISN 

dalam perhitungan kebutuhan tenaga pelaksana keperawatan di Instalasi 

Perawatan Intensif dan Instalasi Rawat Inap RSI Jemursari. 

6. Menentukan hasil metode WISN dalam perhitungan kebutuhan tenaga 

pelaksana keperawatan di Instalasi Perawatan Intensif dan Instalasi Rawat Inap 

RSI Jemursari. 

7. Menganalisis kelemahan metode WISN dalam perhitungan kebutuhan tenaga 

pelaksana keperawatan. 

 
1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Bagi fakultas 

Menambah hasil penelitian terkait analisis kelemahan metode WISN 

dalam perhitungan kebutuhan tenaga pelaksana keperawatan rumah sakit. Selain 

itu, penelitian ini dapat berfungsi bagi 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 kelemahannya dalam 

perhitungan kebutuhan tenaga pelaksana keperawatan. 

 
1.5.3. Bagi responden (Tenaga Pelaksana Keperawatan) 

1. Sebagai bahan evaluasi diri dalam melaksanakan kegiatan atau tugas pokoknya 

atas beban kerja yang diterimanya dengan mempertimbangkan jumlah 

kebutuhan tenaga pelaksana keperawatan hasil perhitungan WISN ini. 

 
1.5.4. Bagi instansi terkait (RSI Jemursari Surabaya) 

1. Sebagai sumber informasi mengenai kelemahan penerapan metode WISN 

dalam perhitungan kebutuhan tenaga pelaksana keperawatan di Instalasi 

Perawatan Intensif dan Instalasi Rawat Inap. 

2. Sebagai bahan evaluasi penerapan WISN dalam perhitungan kebutuhan tenaga 

pelaksana keperawatan yang mungkin memiliki kelemahan yang cukup berarti. 
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