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Optimalisasi Penggunaan Tenaga Keperawatan Melalui Job Redesign

Optimization Of Nursing Staff Utilization Through Job Redesign 
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ABSTRACT

Within the year of 2007-2009 there was an inefficiency of nursing staff utilization (work under-load) at Negara Regency 
General Hospital indicated by the number of patients at the out-patient unit only 3-16 patients per day and the average 
of BOR at the in-patient unit is 57.71-62.02%. The general objective of this study is to arrange a recommendation on the 
optimization of nursing staff utilization at Negara Regency General Hospital through job redesign. This is a descriptive 
study with an observational survey. The technique of sample collecting uses total samples of 43 respondents in 8 units. 
The instrument of this study uses observation method and questionnaires. The result of this study reveals that the majority 
of nurses’ education is a level of D-3, there are some job descriptions which are not implemented either at the out-patient 
units or the in-patient units. Besides, the work is under-load at both in-patient units and out-patient units except Internal 
Diseases polyclinic. Job design at the in-patient units consisting of autonomy, task variety, task identity, task significance 
is categorized as mediocre and feedback element is considered high. Whereas for out-patient units, the task variety is 
categorized as mediocre while autonomy, task identity, task significance and feedback are considered high. 
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PENDAHULUAN

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Negara 
merupakan rumah sakit kelas C yang berlokasi di jalan 
Wijaya Kusuma no. 17 Negara di kabupaten Jembrana. 
Tujuan utama dari rumah sakit ini adalah memberikan 
pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat 
dan memuaskan pelanggannya. Tujuan tersebut tentunya 
dapat tercapai bila didukung oleh sumber daya yang 
memadai dan berkualitas, terutama sumber daya manusia. 
Masalah dalam penelitian adalah in-efisiensi penggunaan 
tenaga keperawatan (beban kerja rendah) di RSUD 
Negara yang ditunjukkan dengan jumlah pasien yang 
dirawat di unit rawat jalan hanya berkisar 3-16 pasien 
perhari dan BOR rata-rata di unit rawat inap berkisar 
57,71-62,02% tahun 2007-2009. Tujuan penelitian adalah 
menyusun rekomendasi untuk optimalisasi penggunaan 
tenaga keperawatan melalui job redesign.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang 
dilakukan dengan survey observasional. Rancangan 
penelitian menggunakan crossectional.

Populasi penelitian ini adalah tenaga keperawatan 
yang bekerja di unit rawat jalan maupun rawat inap 
RSUD Negara, tersebar di 16 ruangan. Sampel penelitian 
berjumlah 43 orang. Populasi dikelompokkan ke dalam 
dua kriteria besar sebelum diambil sampel yakni rawat 
jalan dan rawat inap. Setiap kriteria memiliki sub kriteria 
yaitu berdasarkan jumlah kunjungan pasien pada rawat 
jalan dan BOR pada rawat inap.

Penelitian dilakukan di unit rawat jalan dan rawat 
inap RSUD Negara, Jembrana pada bulan juni-juli 2011. 
Prosedur pengumpulan dan pengambilan data berupa 
data primer, yaitu dengan menggunakan kuisioner dan 
observasi. Data sekunder diperoleh dari data yang tersedia 
di RSUD Negara kemudian diolah oleh peneliti.

Hasil pengumpulan data dikelompokkan sesuai 
dengan variabelnya. Analisis data dilakukan secara 
deskriptif yaitu dalam bentuk frekuensi, persentase untuk 
mengetahui distribusi frekuensi jawaban responden dari 
hasil kuesioner serta untuk menggambarkan variabel yang 
diteliti secara narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Tenaga Keperawatan Meliputi 
Pendidikan dan Kompetensi

Tingkat pendidikan sebagian besar tenaga 
keperawatan adalah lulusan D3 yaitu sebesar 44,2%. 
Sisanya adalah lulusan S1 Ners, S1, Akper, Akbid, SPK 
dan P2B. Jenjang pendidikan perawat tersebut telah sesuai 
dengan persyaratan dari perawat pelaksana di RSUD 
Negara. Persyaratan minimal dari perawat pelaksana 
adalah berijasah pendidikan formal keperawatan semua 
jenjang. 

Kompetensi tenaga keperawatan dilihat dari pelatihan 
atau lokakarya yang diikuti. Hasilnya menunjukkan 
bahwa hampir seluruh tenaga keperawatan tidak pernah 
mendapatkan pelatihan. Hal tersebut karena adanya 
keterbatasan dana anggaran untuk pelatihan. Di RSUD 
Negara, masa kerja, usia dan jenis kelamin sama sekali 
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tidak menentukan seorang tenaga keperawatan untuk 
mendapatkan pelatihan. 

Penempatan tenaga keperawatan sesuai dengan 
pendidikan dan kompetensinya akan menghasilkan beban 
kerja yang sesuai. Menurut Simamora (2004) pendidikan 
dan pelatihan kerja diselenggarakan untuk meningkatkan 
kuantitas dan kualitas produktivitas.

P e l a k s a n a a n  J o b  D e s c r i p t i o n  Te n a g a 
Keperawatan

Rerata job description perawat yang dilaksanakan 
sebesar 96,1% dan yang tidak dilaksanakan sebesar 
3,9%. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar tenaga 
keperawatan telah melaksanakan seluruh uraian tugasnya. 
Namun berdasarkan pengamatan, terdapat beberapa tugas 
yang tidak dilaksanakan oleh tenaga keperawatan.

Tugas tersebut antara lain merawat luka, melakukan 
pemeriksaan penunjang diagnosis dan membantu 
memberi makan dan minum kepada pasien di unit rawat 
inap shift pagi dan sore. Pada shift malam adalah merawat 
luka dan melakukan pemeriksaan penunjang diagnosis 
dan menerima pasien baru sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan berlaku. Hal tersebut karena pada saat 
pengamatan selama tujuh hari tidak ada pasien yang 
memerlukan perawatan luka dan pemeriksaan penunjang 
diagnosis. Tidak ada pasien baru yang masuk di unit rawat 
inap pada saat malam hari.

Tugas lain yang tidak dilaksanakan adalah membantu 
memberi makan dan minum kepada pasien. Penyebabnya 
adalah setiap pasien biasanya ditemani oleh keluarga 
yang membantunya untuk makan dan minum, sehingga 
tenaga keperawatan tidak harus memberikan bantuan. 
Perbandingan job description tenaga keperawatan RSUD 
Negara dengan pedoman standar Kepmenkes didapatkan 
beberapa uraian tugas yang tidak ada dalam job description 
di RSUD Negara namun dilaksanakan oleh tenaga 
keperawatan. Artinya bahwa tenaga keperawatan di RSUD 
Negara tidak hanya berpedoman pada job description saja 
dalam melaksanakan tugasnya. Namun juga berpedoman 
terhadap petunjuk atasan dan tanggung jawab serta 
kewenangannya sebagai tenaga keperawatan. Alasan 
lain karena tenaga keperawatan menganggap bahwa hal 
tersebut merupakan suatu rutinitas yang walaupun tidak 
tertulis tetapi memang harus dilaksanakan. 

Salah satu syarat job description yang baik adalah 
syarat volume tugas yang memenuhi. Volume tugas ini 
sering disebut dengan volume pekerjaan yang penuh. 
Jabatan tersebut menyerap waktu kerja penuh, minimal 
untuk seorang pemangku jabatan. Sekelompok tugas 
walaupun telah mempunyai persyaratan formal, tetapi 
bila volume pekerjaannya tidak memenuhi syarat maka 
jabatan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai 
uraian jabatan yang baik. Solusinya perlu ditambah 
dengan tugas lain guna memenuhi volume kerjanya. 
Tugas yang ditambahkan adalah tugas yang memenuhi 
syarat formal juga (Rais, 1996). Job description perawat 

pelaksana RSUD Negara belum memenuhi volume kerja 
yang sesuai. Walaupun sebagian besar telah dilaksanakan 
namun beban kerja tenaga keperawatan tersebut masih 
rendah.

Beban Kerja Objektif Tenaga Keperawatan

Beban kerja objektif tenaga keperawatan di RSUD 
Negara dilakukan dengan metode work sampling pada 
setiap unit rawat jalan dan rawat inap di setiap shift 
selama 7 hari kerja. Pengkatagorian beban kerja objektif 
ini didasarkan atas waktu kerja produktif dan non produktif. 
Hasil observasi melalui metode tersebut diperoleh hasil 
bahwa beban kerja pada unit rawat jalan kecuali poli 
dalam tergolong rendah. Begitupun di rawat inap, beban 
kerjanya tergolong rendah. 

Tenaga keperawatan lebih banyak melakukan 
kegiatan produktif dibandingkan dengan kegiatan non 
produktif. Pada shift pagi dan sore didapatkan beban kerja 
yang lebih tinggi dibandingkan malam. Hal tersebut karena 
aktivitas pasien dan aktivitas perawatan lebih banyak 
dilakukan pada saat pagi dan sore.

Pada unit rawat jalan, selain poli Penyakit Dalam, 
didapatkan beban kerja yang rendah. Tenaga keperawatan 
lebih banyak melakukan kegiatan produktif dibandingkan 
kegiatan non produktif. Hal tersebut disebabkan jumlah 
pasien yang memang terbatas dan beberapa job 
description yang tidak dilaksanakan, yaitu mengembalikan 
kartu ke tempat rekam medis sentral.

Menurut Lunberg (1999) dalam Pudjirahardjo (2003) 
seseorang dalam bekerja akan berfungsi secara optimal 
apabila kondisi beban kerja ideal atau moderate dan 
kurang maksimal apabila dalam kondisi underload dan 
overload. Tenaga keperawatan di semua unit tersebut 
kurang optimal karena beban kerja rendah atau terlalu 
sedikit. Pekerjaan yang terjadi karena pengulangan 
gerak akan menimbulkan kebosanan dan rasa monoton. 
Kebosanan dalam kerja rutin sehari-hari karena tugas atau 
pekerjaan yang terlalu sedikit mengakibatkan kurangnya 
perhatian pada pekerjaan sehingga secara potensial 
menimbulkan stress kerja (Manuaba, 2000). 

Menurut Canadian Centre for Occupational Health 
and Safety (2002), salah satu strategi untuk mengatasi 
permasalahan beban kerja rendah (work underload) 
ataupun beban kerja tinggi (work overload) adalah melalui 
perancangan kembali desain pekerjaan atau biasa disebut 
dengan job redesign. Merancang atau merancang ulang 
pekerjaan merujuk pada pengaturan tugas, kewajiban dan 
tanggung jawab menjadi unit kerja yang produktif (Mathis, 
2006). Dengan merancang ulang desain pekerjaan 
diharapkan perawat dapat memaksimalkan kinerjanya 
sehingga dapat memaksimalkan produktivitasnya. 
Job redesign juga merupakan cara yang unik untuk 
meningkatkan efisiensi organisasi serta menjadi alat yang 
ampuh karena menjadi basis untuk mengembangkan 
dan memanfaatkan sumberdaya organisasi (Raharjanto, 
2004).
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Unsur Pembangun Desain Pekerjaan Tenaga 
Keperawatan

Autonomy sejauh mana pekerjaan itu menyediakan 
kebebasan, kemandirian, kebijaksanaan pada seseorang 
dalam menjadwalkan kerjanya dan dalam menentukan 
prosedur yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan 
pekerjaannya. Semakin besar autonomy yang diberikan 
akan meningkatkan rasa tanggung jawab pribadi karyawan 
terhadap pekerjaannya. Karyawan akan lebih termotivasi 
apabila diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri 
cara penyelesaian tugasnya. Autonomy berkenaan dengan 
gagasan bahwa karyawan mempunyai beberapa kontrol 
terhadap tugasnya dan tempat di mana karyawan itu 
bekerja (Gibson et al, 2006). Meningkatnya autonomy 
secara tidak langsung akan menambah beban kerja 
sesorang karena bertambahnya tanggung jawab dan 
wewenangnya dalam sebuah pekerjaan. Autonomy pada 
unit rawat inap tergolong sedang, sedangkan pada rawat 
jalan tergolong tinggi. Pada rawat inap terjadi karena tenaga 
keperawatan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan 
pekerjaannya. Pekerjaan tenaga keperawatan harus 
didasarkan pada prosedur keperawatan umum karena 
berkaitan dengan keselamatan pasien yang ditanganinya. 
Perawatan di unit ini lebih kompleks sehingga tenaga 
keperawatan banyak mengikuti petunjuk dokter dalam 
beberapa tindakan di luar kewenangannya. Perawatan 
di unit rawat jalan lebih banyak membantu pemeriksaan 
dokter dan mengerjakan tugas yang menjadi wewenang 
dan tanggung jawab sebagai tenaga keperawatan maka 
lebih banyak bertindak atas petunjuk diri sendiri.

Task Variety adalah lingkup pekerjaan dengan 
berbagai kegiatan yang berbeda dalam serta melibatkan 
sejumlah keahlian dan bakat yang berbeda pula dari 
pekerja. Makin banyak ragam tugas yang dikerjakan maka 
pekerjaan menjadi lebih tidak membosankan. Kurangnya 
variasi akan menyebabkan karyawan mengalami 
kebosanan dan nantinya akan menimbulkan kelelahan 
(Handoko, 2001). Selain hal tersebut, semakin banyak 
variasi tugas akan meningkatkan beban kerja sebuah 
pekerjaan. Hasil penelitian mengatakan bahwa task variety 
di unit rawat jalan dan rawat inap tergolong sedang.

Task identity merupakan sejauh mana pekerjaan 
membutuhkan penyelesaian keseluruhan atau sebagian. 
Artinya pekerjaan dilakukan dari awal sampai akhir 
dengan dampak yang nyata (Hackman and Oldham, 
1980). Melakukan pekerjaan penuh dari awal sampai 
akhir akan menghasilkan beban kerja yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan hanya melakukan setengah 
pekerjaan. Hasil penelitian didapatkan bahwa task identity 
tenaga keperawatan di unit rawat inap tergolong sedang, 
sedangkan pada rawat jalan tergolong tinggi. Tenaga 
keperawatan di unit rawat inap memiliki identitas tugas 
yang sedang karena tenaga keperawatan pada poli rawat 
inap bekerja sama dengan rekan kerjanya yang terbagi 
dalam beberapa shift. Pekerjaannya terkadang tidak dapat 
dilakukan dari awal sampai akhir. Tenaga keperawatan di 

rawat jalan hanya bertugas berdua dengan rekan kerjanya 
dan mengerjakan tugas dari awal jam buka sampai 
dengan jam tutup poli.

Task significance merupakan sejauh mana pekerjaan 
memiliki dampak yang besar pada hidup orang lain, baik 
orang di dalam organisasi maupun di luar organisasi 
(Hackman and Oldham, 1980). Sebuah pekerjaan menjadi 
lebih berarti apabila pekerjaan tersebut penting bagi orang 
lain karena berbagai alasan. Apabila suatu pekerjaan 
dirasakan oleh karyawan memiliki pengaruh terhadap 
orang lain, maka karyawan tersebut akan termotivasi 
untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik (Mathis, 
2006). Task significance pada unit rawat inap memiliki 
task significance sedang maka berarti tenaga keperawatan 
di unit ini kurang bangga terhadap pekerjaannya. Hal 
tersebut karena tenaga keperawatan tidak memberikan 
kontribusi bagi keadaan pasien maupun dirinya sendiri. 
Task significant pada rawat jalan tergolong tinggi, artinya 
tenaga keperawatan di unit tersebut merasa bahwa hal 
yang dilakukan sangatlah berpengaruh terhadap keadaan 
pasien dan dirinya sendiri maupun organisasi.

Feedback merupakan sejauh mana pelaksanaan 
aktivitas pekerjaan yang dibutuhkan oleh pekerjaan akan 
menghasilkan informasi langsung dan jelas oleh individu 
itu mengenai efektivitas dari pelaksanaan pekerjaannya 
(Hackman and Oldham, 1980). Apabila suatu pekerjaan 
memberikan umpan balik secara langsung dan jelas 
mengenai seberapa baik pelaksanaan tugasnya, maka 
karyawan akan memiliki pedoman dan motivasi untuk 
melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Selain dari 
pekerjaan tersebut, feedback juga dapat diberikan oleh 
atasannya sebagai informasi sebaik apa seorang karyawan 
dalam bekerja (Stoner and Freeman, 1999). Feedback di 
rawat inap dan rawat jalan tergolong tinggi. Hal tersebut 
karena pekerjaan seorang tenaga keperawatan dapat 
langsung memberikan informasi tentang seberapa baik 
pekerjaan itu dilakukan, misalnya memasang infus. 
Setelah selesai memasang infus, tenaga keperawatan 
tersebut dapat mengetahui infus telah terpasang dengan 
benar dan berfungsi dengan baik atau belum. Di unit 
rawat jalan dan rawat inap feedback bisa diberikan oleh 
pekerjaan itu sendiri, dan oleh koordinator poli/kepala 
ruangan serta dokter yang bertugas.

SIMPULAN

Karakteristik tenaga keperawatan sebagian besar 
jenjang pendidikannya sudah setingkat D3. Kompetensi 
tenaga keperawatan yang dilihat dari pelatihan didapatkan 
hasil bahwa sebagian besar tenaga keperawatan tidak 
pernah mengikuti pelatihan. Mayoritas job description 
telah dilaksanakan oleh tenaga keperawatan RSUD 
Negara. Namun ada beberapa job description yang tidak 
dilaksanakan. 

Selain hal tersebut, ada beberapa job description 
yang tidak ada dalam job description namun dilaksanakan 
oleh tenaga keperawatan. Beban kerja objektif tenaga 
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keperawatan baik di unit rawat inap dan rawat jalan 
tergolong rendah kecuali pada poli Penyakit Dalam. Poli 
tersebut tergolong beban kerjanya ideal. Desain Pekerjaan 
di unit rawat inap untuk unsur feedback tergolong 
tinggi, sedangkan unsur lainnya berada dalam kategori 
sedang. 

Unsur autonomy, task Identity, task significance 
dan feedback di unit rawat jalan berada dalam kategori 
tinggi, sedangkan task variety tergolong sedang. Job 
redesign yang dapat dilaksanakan di RSUD Negara adalah 
dengan melakukan job enlargement dan job enrichment 
yaitu dengan menambah beberapa tugas dan tanggung 
jawab.

SARAN

Bagi Rumah sakit, perlu dilakukan kontrol dan 
evaluasi oleh kepala ruangan/kepala perawat guna 
memaksimalkan pelaksanaan job description baik di 
rawat jalan maupun rawat inap. Selain hal tersebut, perlu 
dilakukan job enlargement dan job enrichment sesuai 
dengan rekomendasi yang bisa ditambahkan dalam 
dokumen job description tenaga keperawatan. Bagi peneliti 
lain disarankan pada penelitian selanjutnya menggunakan 
metode yang memperhatikan kualitas pekerjaan tenaga 
keperawatan. Hal tersebut karena penelitian menggunakan 
metode yang tidak memperhatikan kualitas pekerjaan 
tenaga keperawatan, serta menggunakan indikator lain 
untuk desain pekerjaannya.
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