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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak terlepas dari Sumber Daya 

Manusia Kesehatan (SDMK) yang bertindak sebagai perencana dan penggerak 

pembangunan kesehatan. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan ketersediaan Sumber 

Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang merata, ahli dan terampil dibidangnya 

dalam menunjang penyelenggaraan upaya pembangunan kesehatan (BPPSDM 

Kementerian Kesehatan, 2020). 

Dalam mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC) untuk 

menciptakan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat yang setinggi-tingginya, 

pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) periode tahun 2020-2024 untuk memaksimalkan akses dan 

kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan pelayanan kesehatan dasar 

dengan mengembangkan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan 

upaya kuratif dan rehabilitatif (BPPSDM Kementerian Kesehatan, 2020). Selain 

itu, UHC ini juga di dukung oleh Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang tertera 

pada Perpres No. 72 Tahun 2012 dengan tujuh subsistem yang menjadi pedoman 

dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan, 

diantaranya upaya kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) 

(Presiden Republik Indonesia, 2012). 

Penyelenggaraan upaya kesehatan yang terdiri dari upaya kesehatan 

masyarakat dan upaya kesehatan perorangan sejatinya tidak terlepas dengan 

adanya sumber daya manusia kesehatan dalam menunjang keberhasilannya. 

Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut juga telah dijelaskan dalam 

SKN yaitu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dilaksanakan di fasilitas 

kesehatan milik pemerintah maupun swasta, salah satunya yaitu puskesmas. 

Namun, saat ini jumlah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di 10.104 

kesehatan primer (puskesmas) yang ada di seluruh Indonesia untuk tahun 2020 
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hanya sebanyak 434.308 orang dari total seluruh tenaga kesehatan yang ada di 

indonesia yaitu 1.072.679 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). 

Salah satu unsur yang berperan dan masuk dalam sasaran utama percepatan 

pembangunan kesehatan pada RPJMN 2020-2024 adalah pemenuhan tenaga 

kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat 

(BPPSDM Kementerian Kesehatan, 2020). Penguatan pelayanan kesehatan primer 

menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat, 

salah satu tenaga kesehatan yang dibutuhkan yaitu dokter umum. Karena, dokter 

sebagai pelaksana upaya kesehatan perorangan di Puskesmas dan menjadi kontak 

pertama dalam menangani pasien di pelayanan kesehatan primer (Kurniawan, 

2015).  

Proporsi dokter umum saat ini yaitu 24.750 orang dari total tenaga 

kesehatan yang memberikan pelayanan di puskesmas yaitu 434.308 orang 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Pada data arah kebijakan 

program PPSDM Kesehatan tahun 2020-2024, diketahui saat ini hanya 78,80% 

puskesmas yang memenuhi standar pemerintah dan masih terdapat 2.142 atau 

21,20% puskesmas yang belum memenuhi standar pemenuhan kepemilikan 

dokter umum yang menyebabkan terjadinya kekurangan tenaga kesehatan 

sebanyak 2.434 dokter (Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan, 2020). Hal tersebut menunjukkan belum sesuainya sasaran 

strategis badan PPSDM untuk target 2020-2024 yaitu terpenuhinya jumlah 

sumber daya manusia kesehatan yang sesuai standar di pelayanan kesehatan 

primer sebesar 83% (BPPSDM Kementerian Kesehatan, 2020). 

Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan 

penduduk terbanyak yaitu 12,03 juta jiwa dengan luas wilayah 9.663 jiwa/km² dan 

kepadatan penduduk mencapai 1.213 jiwa/km2. Melihat luas wilayah dan jumlah 

penduduk diantara banyak kota yang ada di Provinsi Banten, salah satu kota 

dengan penduduk terbanyak ialah kota Tangerang Selatan yaitu 1.747.906 jiwa 

yang memiliki kepadatan sebanyak 11.875 jiwa/km² dan untuk wilayah kecamatan 

dengan penduduk terpadat berada di Kecamatan Ciputat Timur yaitu 219.261 jiwa 

yang memiliki kepadatan penduduk mencapai 14.210 jiwa/km2 (BPS & 

BAPPEDA Kota Tangerang Selatan, 2020). 
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Kota Tangerang Selatan memiliki 29 Puskesmas dengan 130 dokter umum 

yang diberdayakan dan rata-rata kepemilikan dokter umum pada seluruh 

puskesmas di Kota Tangerang Selatan sebanyak 2-7 orang (Dinas Kesehatan 

Tangerang Selatan, 2020). Berdasarkan data SDMK tahun 2021 yang diperoleh 

dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan studi pendahuluan yang 

dilakukan peneliti pada puskesmas yang berada di wilayah Kecamatan Ciputat 

Timur, hanya UPT (Unit Pelaksana Teknis) Puskesmas Pisangan yang memiliki 2 

orang dokter umum. Sedangkan untuk puskesmas lain seperti Puskesmas Rengas 

memiliki 3 dokter umum, Puskesmas Ciputat Timur memiliki 4 dokter umum, dan 

Puskesmas Pondok Ranji memiliki 7 dokter umum.  

Berdasarkan Profil UPT Puskesmas Pisangan Tahun 2021 total penduduk di 

Kelurahan Pisangan sebanyak 35.891 jiwa dengan dokter umum yang 

diberdayakan di wilayah Puskesmas Pisangan hanya 2 orang. Berbagai macam 

upaya kesehatan dilaksanakan oleh Puskesmas Pisangan, salah satunya yaitu 

upaya kuratif dan rehabilitatif di poli umum puskesmas. Dokter umum yang 

melakukan pelayanan di Poli Umum tersebut saat ini juga merangkap untuk 

bertanggung jawab melayani pasien sebagai Poli anak, Poli lansia, dan Poli Paru 

yang hadir semenjak menyebarnya virus Covid-19. Sehingga, dengan tanggung 

jawab tersebut terdapat beban kerja yang begitu besar pada 2 dokter umum yang 

ada di UPT Puskesmas Pisangan dengan jam operasional mulai pelayanan Poli 

Umum pukul 08.00 – 14.00 WIB (UPT Puskesmas Pisangan, 2021). Dalam hal ini 

memberi makna bahwa jumlah penduduk yang besar memberi dampak beban 

yang lebih besar terhadap volume pelayanan yang diberikan Puskesmas terlebih 

dengan keterbatasan SDMK yang dimiliki, karena diasumsikan semua penduduk 

memiliki hak atas pelayanan Puskesmas tersebut. 

 Berdasarkan, hasil survei kepuasan masyarakat pada kualitas pelayanan 

kesehatan puskesmas yang ada di Kota Tangerang Selatan, menunjukkan bahwa 

indikator terendah terdapat pada unsur kecepatan atau standar waktu pelayanan 

sebesar 74,68 dengan penilaian mutu pelayanan yaitu C (Kurang Baik). Survei 

kepuasan masyarakat ini juga dilakukan pada 29 puskesmas yang ada di Kota 

Tangerang Selatan dengan rata-rata nilai pada indeks pelayanan puskesmas 

sebesar 78,36 atau setara dengan nilai B (Baik). UPT Puskesmas Pisangan 
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memiliki indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sebesar 72.00 setara 

dengan nilai C (Kurang Baik) dengan salah satu indikator terendah pada unsur 

kecepatan atau standar waktu pelayanan sebesar 66.00 (Dinas Kesehatan Kota 

Tangerang Selatan, 2020). Hal ini juga sejalan dengan hasil studi pendahuluan 

yang dilakukan peneliti kepada 10 pasien yang datang untuk berobat ke 

puskesmas tersebut, 6 diantaranya menyatakan bahwa waktu tunggu periksa 

dokter cukup lama yaitu lebih dari 30-60 menit atau masuk dalam kategori sedang 

menurut Kepmenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008, hal tersebut terjadi karena UPT 

Puskesmas Pisangan juga belum memiliki sistem pendaftaran online yang dapat 

mempercepat waktu tunggu pasien. 

 

 

Sumber: (Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, 2020) 

 

Gambar 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Puskesmas 

 

Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), estimasi waktu tatap muka dokter 

dengan pasien untuk sekali pemeriksaan medik bervariasi sesuai dengan keadaan 

pasien, namun berkisar pada 8-15 menit atau kurang lebih 4 pasien dalam satu jam 

(Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 2008). Oleh karena itu, dapat 

diasumsikan apabila terdapat 2 orang dokter umum dengan waktu pelayanan 

08.00 – 14.00 idealnya mampu melayani 40-60 pasien per hari. Namun, dari hasil 

telaah dokumen pada buku kunjungan pasien yang dimiliki puskesmas didapatkan 

rata-rata kunjungan pasien perhari di UPT Puskesmas Pisangan sebanyak 70-100 

orang. 
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Puskesmas merupakan sebuah institusi pelayanan kesehatan yang dapat 

melakukan perencanaan pemenuhan jumlah maupun jenis tenaga kesehatan 

dengan melakukan penghitungan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja yang 

mempertimbangkan beberapa hal, yaitu jumlah dan persebaran penduduknya, 

karakteristik dan luas wilayah kerja serta pembagian waktu kerja (Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Analisis beban kerja ialah salah satu 

metode yang ada pada perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) 

berdasarkan intitusi yang tertuang dalam Kepmenkes No. 81 Tahun 2004. Metode 

yang menjadikan beban kerja sebagai kunci dalam proses perhitungannya yaitu 

metode Workload Indicators of Staffing Need (WISN), yang menjadi alat atau 

cara dalam menghitung dan menentukan jumlah kebutuhan tenaga pada pelayanan 

kesehatan berdasarkan kerja nyata (beban kerja) (Yulaika, 2018).  

Metode Workload Indicators of Staffing Need (WISN) ini, merupakan 

pengembangan dari beberapa metode dasar yang berlandaskan pada beban kerja 

nyata sehingga alokasi atau relokasi akan lebih mudah, rasional dan efektif 

diterapkan dalam merencanakan kebutuhan SDM di tingkat institusi seperti 

puskesmas. Masing-masing metode dasar yang dimaksud yaitu Health Need 

Method yang melakukan perencanaan kebutuhan SDMK berdasarkan keperluan 

kesehatan. Kemudian, Health Services Demand Method yang melakukan 

perencanaan kebutuhan SDMK berdasarkan permintaan kebutuhan kesehatan. 

Lalu, Health Service Targets Method yang melakukan perencanaan kebutuhan 

SDMK berdasarkan sasaran upaya kesehatan yang telah ditetapkan, dan Ratio 

Method yang melakukan perencanaan kebutuhan SDMK berdasarkan rasio tenaga 

kesehatan terhadap jumlah penduduk, fasilitas pelayanan kesehatan, dan lain-lain. 

Selain itu metode WISN juga sangat dianjurkan oleh Kepmenkes No. 

81/MENKES/I/2004, karena memiliki beberapa keunggulan seperti mudah 

diterapkan karena menggunakan data atau laporan kegiatan yang dimiliki tiap unit 

kerja, komprehensif karena mempertimbangkan banyak aspek seperti waktu kerja, 

beban kerja, dan kuantitas aktivitas, selain itu mudah dalam prosedur 

perhitungannya dan hasilnya dapat segera diketahui serta realistis untuk 

menyusun kebijakan, anggaran dan alokasi tenaga kerja yang dimiliki 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2004). 
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Apabila dibandingkan dengan beberapa metode dasar yaitu Health Need 

Method, Health Services  Demand Method, Health Service Targets Method, dan 

Ratio Method yang menghitung kebutuhan SDM dalam tingkat yang luas, metode 

WISN ini efektif digunakan untuk menghitung kebutuhan SDM kesehatan dalam 

tingkat yang lebih sempit seperti institusi yaitu puskesmas ataupun rumah sakit 

karena secara komprehensif mempertimbangkan beban kerja tenaga kesahatan, 

termasuk kuantitas kegiatan pelayanan di puskesmas atau instansi kesehatan 

tersebut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2004). 

Berdasarkan hasil penjabaran latar belakang di atas, maka perlu untuk 

dilakukan analisis beban kerja dokter umum pada penelitian ini dengan 

menghitung kebutuhan dokter umum berdasarkan metode Workload Indicators of 

Staffing Need (WISN) di bagian pelayanan Poli Umum UPT Puskesmas Pisangan 

Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2022. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

UPT Puskesmas Pisangan mempunyai tenaga medis yaitu dokter umum 

sebanyak 2 orang dengan 35.891 jiwa jumlah penduduk di wilayah Kelurahan 

Pisangan. Hal tersebut memperlihatkan tanggung jawab dokter umum yang begitu 

besar terhadap jumlah penduduk. Dalam hal ini juga memberi makna bahwa 

jumlah penduduk yang besar memberi dampak beban yang lebih besar terhadap 

volume pelayanan yang diberikan Puskesmas, karena diasumsikan semua 

penduduk memiliki hak yang sama atas pelayanan Puskesmas tersebut. selain itu, 

beban kerja dokter akan semakin besar apabila terdapat jumlah kunjungan pasien 

yang tinggi. Puskesmas Pisangan ini memiliki rata-rata kunjungan pasien 

sebanyak 70-100 orang. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini, 

yaitu:   

a. Bagaimana perhitungan penggunaan waktu kerja yang dilakukan oleh 

dokter umum di UPT Puskesmas Pisangan Kota Tangerang Selatan? 

b. Berapa jumlah optimal dokter umum yang dibutuhkan di UPT Puskesmas 

Pisangan Kota Tangerang Selatan berdasarkan metode Workload 

Indicators of Staffing Need (WISN)? 
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I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Pada penelitian ini terdapat tujuan umum yaitu mendapat hasil perhitungan 

berupa jumlah beban kerja nyata dokter umum dengan metode Workload 

Indicators of Staffing Need (WISN) untuk mendapatkan kebutuhan dokter umum 

secara optimal di Poli Umum UPT Puskesmas Pisangan Kota Tangerang Selatan. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mendapat hasil perhitungan berupa penggunaan waktu kerja tersedia 

dokter umum di Poli Umum UPT Puskesmas Pisangan 

b. Mendapat hasil perhitungan berupa penggunaan waktu kerja dokter 

umum yang digunakan untuk melakukan akivitas produktif langsung, 

produktif tidak langsung, non produktif dan pribadi 

c. Mendapat hasil perhitungan berupa standar beban kerja dokter umum di 

Poli Umum UPT Puskesmas Pisangan 

d. Mendapat hasil perhitungan berupa standar kelonggaran di Poli Umum 

UPT Puskesmas Pisangan 

e. Mendapat hasil perhitungan berupa jumlah produk atau capaian layanan 

di Poli Umum UPT Puskesmas Pisangan 

f. Mendapat hasil perhitungan berupa jumlah kebutuhan dokter umum 

dengan metode Workload Indicators of Staffing (WISN) di Poli Umum 

UPT Puskesmas Pisangan. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

Berikut merupakan harapan peneliti sebagai manfaat dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi pengalaman serta proses pembelajaran dari 

penerapan ilmu maupun pengetahuan yang telah didapat selama 

menempuh perkuliahan. Terutama dalam meningkatkan kemampuan 

melakukan analisis ilmiah pada beban kerja SDMK, sehingga dapat 

menambah wawasan terkait perencanaan kebutuhan SDMK di puskesmas 
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b. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat 

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa program studi 

kesehatan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan 

terkait perencanaan kebutuhan SDMK dengan metode Workload 

Indicators of Staffing Need (WISN) untuk menentukan jumlah optimal 

kebutuhan SDMK terutama dokter umum di suatu instansi kesehatan 

seperti puskesmas 

c. Bagi UPT Puskesmas Pisangan 

Penelitian ini dapat memberikan hasil jumlah optimal kebutuhan dokter 

umum yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan 

perencanaan, penyesuaian dan pengembangan kebijakan kebutuhan 

SDMK terutama dokter umum di UPT Puskesmas Pisangan. Sehingga, 

puskesmas dapat meningkatkan mutu maupun pelayanan kesehatannya. 

 

I.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mempunyai ruang lingkup menganalisis jumlah kebutuhan 

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yaitu dokter umum yang optimal di 

UPT Puskesmas Pisangan dengan metode Workload Indicators of Staffing Need 

(WISN) pada tahun 2022. Metode ini digunakan untuk mendapat hasil 

perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan beban kerja nyata yang 

dilakukan dokter umum. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari – Juli 

tahun 2022 yang berlokasi di bagian pelayanan Poli Umum UPT Puskesmas 

Pisangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang didapat 

dari hasil observasi menggunakan teknik work sampling, yang didukung dengan 

wawancara terhadap informan terkait, dan telaah dokumen. 


