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 Proses penyediaan tenaga kerja adalah merupakan upaya untuk mendapatkan dan 

menghimpun, serta menyediakan tenaga kerja yang mempunyai kualitas dan dapat bekerja secara 

efisiensi. Untuk menyediakan tenaga kerja yang dapat didayagunakan secara maksimal, sehingga 

dapat diartikan sebagai usaha untuk menetapkan jumlah dan mutu tenaga kerja yang akan 

digunakan selama jangka waktu terrentu. Jumlah tenaga kerja harus di perhitungkan dengan 

mutu dan kebutuhan nyata berdasarkan beban kerja.  

Di RSIA Bina Sehat Mandiri dimana masing-masing petugas melakukan kegiatan secara 

merangkap, banyaknya kegiatan-kegitan yang belum terselesaikan, contoh : indeks, analisa, dan 

pelaporan serta jumlah tenaga kerja di bagian rekam medis terdapat 2 (dua) orang petugas. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja 

di bagian Unit Kerja Rekam Medis RSIA Bina Sehat Mandiri.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif adalah menggambarkan dan menghitung 

waktu kegiatan di unit rekam medis tentang apa yang dilihat pada saat observasi yang didasarkan 

dengan analisa beban kerja.  

Dari hasil penelitian jumlah kunjungan pasien pada tahun 2012 berjumlah 7.483 pasien. 

Lama waktu kegiatan di unit kerja rekam medis di pelayanan pasien rawat jalan baru 11,24 

menit, pelayanan pasien rawat jalan lama 12,15 menit, pelayanan rawat inap 19,01 menit dengan 

jumlah keseluruhan 42,04 menit. 

 Perhitungan kebutuhan tenaga menggunakan metode WISN (Work Load Indicator Staff 

Need) dengan kuantitas kegiatan per tahun 7.483 rekam medis, standar beban kerja 2.727 rekam 

medis/tahun dan standar kelonggaran 0,05 SDM, sehingga berjumlah 3 (tiga) orang tenaga rekam 

medis.  

Kesimpulan adalah Hasil perhitungan kebutuhan tenaga kerja di unit kerja rekam medis 

RSIA Bina Sehat Mandiri diperlukan 3 (tiga) orang tenaga untuk kegiatan unit kerja rekam 

medis. Saran yang dapat penulis berikan adalah Di RSIA Bina Sehat Mandiri saat ini yang ada 

2(dua) orang tenaga rekam medis. Sebaiknya diperlukan penambahan tenaga sebanyak 1 (satu) 

orang tenaga rekam medis agar memperoleh tenaga sebanyak 3(tiga) orang tenaga rekam medis, 

sehingga kegiatan unit kerja rekam medis berjalan dengan baik namun perlu adanya tenaga 

khusus lulusan diploma DIII Rekam Medis untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan rekam 

medis yang efektif dan maksimal. 
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