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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan jumlah tenaga perawat ditinjau berdasarkan beban kerja 
dengan menggunakan formula hasil lokakarya Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Penelitian 
dilakukan di instalasi rawat inap RSUD Mamuju Utara. Jenis penelitian adalah survey deskriptif, Populasi 
penelitian seluruh petugas kesehatan RSUD Mamuju Utara dengan sampel kepala sub bagian tata usaha, kepala 
seksi pelayanan dan perawatan, kepala seksi rekam medik dan pelaporan teknis, seluruh kepala ruang pada instalasi 
rawat inap dan pendidikan minimal diploma. Pengumpulan data diambil dengan menyalin data register pasien 
untuk menghitung jumlah pasien dan lama hari perawatan kemudian diolah melalui program Microsoft Excel, 
data dianalisis dengan metode formula Persatuan Perawat Nasinal indonesia (PPNI). Hasil penelitian 
menunjukkkak bahwa kebutuhan tenaga keperawatan di ruang rawat inap RSUD Mamuju Utara yang 
berdasarkan formula hasil lokakarya PPNI sebanyak 38 tenaga keperawatan. Jumlah tenaga yang tersedia saat ini 
yaitu 25 orang, maka masih perlu dilakukan penambahan tenaga keperawatan sebanyak 13 tenaga (34,21%). Untuk 
ruangan perawatan I masih perlu penambahan 9 tenaga perawat, ruangan perawatan II perlu penamabahan 2 tenaga 
perawat, dan ruang perawatan III masih perlu penambahan 2 tenaga perawat.  
 
Kata Kunci: Kebutuhan Tenaga, Perawat, PPNI. 
 
 
 
ABSTRACT  

The aim of the research is to analyze the need of the number of nurses viewed from work load by using the 
formulae of the results of workshop of lndonesian National Nurses Association. The research was a survey 
descriptive study conducted in North Mamuju Public Hospital. The populations were all health officials in North 
Mamuju Public Hospital and the samples were the head of administration sub-unit, the head of servie and care 
unit, the head of medical record and technical reporting unit, and all heads of rooms in inpatient installation 
whose education is minimally diploma. The data were obtained by copying the data of patients' registers to 
count the number of patients and the long period of caring. The data were then processed using Microsoft Excel. 
They were analyzed using the method or formulae of lndonesian National Nurses Association. The results of the 
research indicate that the need of nurses in inpatient installation in North Mamuju Public Hospital based on the 
formulae of the results of workshop of Indonesian National Nurses Association consists of 38 nurses. Compared 
to the number of available nurses, there are 25 existing nurses at present, so 13 nurses (34.21o/o) are still 
needed. There are 9 nurses needed for treatment room l, 2 nurses needed for treafrnent room ll, 2 nunses also 
needed for treatment room lll. 
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PENDAHULUAN 

Layanan jasa Rumah Sakit (RS), merupakan suatu layanan masyarakat yang penting 

dan dibutuhkan dalam upaya pemenuhan tuntutan kesehatan. Banyak unsur yang berperan dan 

mendukung berfungsinya operasional Rumah Sakit. Salah satu unsur utama pendukung 

tersebut adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang padat karya dan berkualitas tinggi, 

disertai kesadaran akan penghayatan pengabdian kepada kepentingan masyarakat khususnya 

dalam pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan. Ketersediaan sumber daya manusia 

kesehatan termasuk didalamnya tenaga dokter, perawat, bidan, dan sebagainya, yang 

merupakan unsur pokok input dalam suatu system pelayanan kesehatan, memberikan andil 

yang cukup besar dalam penciptaan performance pelayanan sebagai supplay atas tuntutan 

kebutuhan kesehatan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat (Gillies, 2004). 

 Salah satu indikator keberhasilan rumah sakit yang efektif dan efisien adalah 

tersedianya SDM yang cukup dengan kualitas yang tinggi, profesional sesuai dengan fungsi 

dan tugas setiap personel. Ketersediaan SDM rumah sakit disesuaikan dengan kebutuhan 

rumah sakit berdasarkan tipe rumah sakit dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 

Untuk itu ketersediaan SDM di rumah sakit harus menjadi perhatian pimpinan. Salah satu 

upaya penting yang harus dilakukan pimpinan rumah sakit adalah merencanakan kebutuhan 

SDM secara tepat sesuai dengan fungsi pelayanan setiap unit, bagian, dan instalasi rumah 

sakit (Ilyas, 2004). 

  Wulandhari (2011) yang meneliti tentang Perencanaan Kebutuhan tenaga perawat 

berdasarkan kategori pasien di RSUD Bendan kota Pekalongan. Hasil penelitiannya didapatkan 

hasil yang berbeda antara metode Douglas, metode Gillies, serta metode lokakarya PPNI. 

Kebutuhan tenaga perawat berdasarkan metode Douglas dibutuhkan 23 perawat, berdasarkan 

metode Gillies dibutuhkan 31 perawat dan berdasarkan metode lokakarya PPNI dibutuhkan 32 

perawat. Sehingga terdapat selisih yang banyak antara perawat yang ada dibandingkan dengan 

jumlah perawat hasil penghitungan ketiga metode tersebut. 

Kegiatan pelayanan keperawatan yang merupakan bagian integral dari pelayanan 

yang diselenggarakan di rumah sakit mempunyai peran yang besar dalam pencapaian mutu, 

citra dan efisiensi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Kualitas asuhan keperawatan dapat 

mencapai hasil yang optimal apabila beban kerja dan sumber daya perawat yang ada memiliki 

proporsi yang seimbang dengan jumlah tenaga yang ada. (Aviantono, 2009).  

Masalah pengadaan tenaga paramedis perawatan di Rumah Sakit masih merupakan 

masalah yang sampai saat ini belum berhasil diatasi. Nasuha, dkk (2009) yang meneliti 

tentang analisis kebutuhan tenaga perawat berdasarkan beban kerja perawat, menggunakan 



rumus perhitungan kebutuhan jumlah tenaga perawat berdasarkan beban kerja menurut 

lokakarya keperawatan, Gillies, dan Nina didapatkan bahwa kurang 8 perawat dari perawat 

yang ada menurut Hasil lokakarya Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI),  menurut 

metode Gillies kurang 4 perawat dan menurut metode Nina masih kurang 12 perawat.  

Bed Occupation Ratio  (BOR) atau prosentase pemanfaatan tempat tidur adalah 

Indikator untuk mengukur tinggi rendahnya  pemanfaatan  tempat  tidur. Berdasarkan data 

tahun 2009 sampai dengan 2012 menunjukkan kecenderungan fluktuatif, BOR tertinggi 

terjadi pada tahun 2009  yang menunjukkan angka pencapaian 17 % dan  terendah  pada  

tahun 2011  yang  menunjukkan angka 8% tahun 2012 adalah 12%,  Utara. rata-rata BOR 

selama empat  tahun terakhir berkisar pada pencapaian 12,25 %.  

Perencanaan tenaga perawat di RSU  Mamuju Utara saat ini belum memiliki standar 

baku dalam perencanaan tenaga keperawatan tentang standarisasi ketenagaan rumah sakit. Hal 

ini disebabkan karena dalam perekrutannya rumah sakit hanya mengusulkan jumlah tenaga 

dan  perekrutan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Mamuju Utara. Oleh sebab itu 

dibutuhkan metode perencanaan tenaga perawat yang cocok terhadap kebutuhan rumah sakit. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan jumlah tenaga perawat  ditinjau 

dari beban kerja dengan menggunakan formula hasil lokakarya Persatuan Perawat Nasional 

Indonesia  (PPNI) pada instalasi rawat inap RSUD Mamuju Utara. 

 

BAHAN DAN METODE 

Lokasi Penelitian dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di instalasi rawat inap RSUD Mamuju Utara dengan 

pertimbangan kunjungan pasien rawat inap selama tiga tahun terakhir cenderung mengalami 

peningkatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah survei Deskriptip. 

Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah seluruh tenaga kesehatan yang ada di RSUD Mamuju Utara, sedang 

sampel penelitian dilakukan dengan purposive sampling.   

 Sampel dalam penelitian ini adalah petugas kesehatan yang bekerja di bagian 

manajemen RSUD Mamuju Utara yang terdiri dari Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Kepala 

seksi pelayanan dan perawatan, Kepala seksi rekam medik dan pelaporan teknis, Kepala seksi 

asuhan keperawatan dan rujukan serta seluruh kepala ruangan pada instalasi  rawat inap.  

 

 

 



Pengumpulan Data 

 Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti 

melalui observasi/pengamatan dan pedoman wawancara berdasarkan tujuan penelitian.  

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari profil atau laporan tahunan rumah sakit 

yang terkait dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan antara lain meliputi dokumen 

kepegawaian, dokumen rekam medik, dokumen asuhan keperawatan pasien, dokumen dari 

bagian keperawatan rumah sakit.  Data diambil dengan menyalin data register pasien untuk 

menghitung jumlah pasien dan lama hari perawatan.   

Analisis Data 

 Pengolahan data yaitu data yang diperoleh akan diolah secara manual dan elektronik 

dengan menggunakan program Excel. Penyajian data dimana data disajikan dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi yang disertai dengan uraian dan penjelasan yang menggambarkan 

kondisi tenaga pearawat sedangkan teknik analisa data yakni data yang diperoleh selanjutnya 

dianalisa dengan menggunakan metode penghitungan untuk menentukan jumlah kebutuhan 

tenaga perawat secara rasional berdasarkan beban kerja perawat yang berhubungan dengan 

klasifikasi pasien adapun rumus yang dipergunakan adalah formula hasil lokakarya persatuan 

perawat nasional indonesia 

 

HASIL 

Penghitungan Kebutuhan Jumlah Tenaga Perawat dengan Formula PPNI 

Tabel 1 menunjukkan persentase pemanfaatan jumlah tempat tidur memperlihatkan 

bahwa distribusi BOR yang juga tidak sama di setiap ruangan perawatan. Angka BOR 

terbesar terdistribusi pada ruangan perawatan I yang mencapai  24% dari 16 tempat tidur yang 

tersedia, diikuti angka BOR di ruangan perawatan II yaitu 11%. Sedangakn angka BOR 

terendah terdistribusi pada ruangan perawatan III  yaitu 7% dengan jumlah tempat tidur yang 

paling banyak yaitu 20 unit tempat tidur.  

Tabel 2 menunjukkan jumlah tenaga keperawatan sebanyak 25 orang yang terdistribusi 

di setiap ruang perawatan dengan penyebaran yang tidak merata yang disesuaikan dengan 

kebutuhan pasien per-ruangan. Jumlah tenaga keperawatan terbanyak terdistribusi di ruangan 

perawatan I yaitu sebanyak 12 orang (48%), dan jumlah tenaga paling sedikit terdistribusi 

pada ruangan perawatan III yaitu sebanyak 6 orang (24%). 

Tabel 3 menunjukkan keseluruhan kebutuhan jumlah tenaga keperawatan menurut 

formula Hasil Lokakarya Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), yaitu sebanyak 38 

tenaga perawat, dengan jumlah kebutuhan terbesar yaitu di ruang rawat inap perawatan I 



sebanyak 21 orang (55%), dengan jumlah selisih yang ada 9 orang dan ruang rawat inap 

perawatan II sebanyak 9 orang (24%), dengan jumlah selisih yang ada 2 orang. Sedangkan 

jumlah kebutuhan yang paling sedikit yaitu di ruang rawat inap perawatan III sebanyak 8 

orang (21%), dengan jumlah selisih yang ada 2 orang. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa formula PPNI yang meliputi variabel BOR, jumlah 

tempat tidur, jumlah jam perawatan pasien selama 24 jam, jumlah hari kerja efektif dan 

jumlah jam kerja efektif,  

 Bed occupancy rate (BOR) adalah presentase pemanfaatan jumlah tempat tidur. 

Bahwa dengan pencapaian angka BOR yang cukup/tinggi maka tingkat kebutuhan terhadap 

jumlah tenaga perawat juga semakin tinggi. Susanto (2009) mengungkapkan bahwa 

pencapaian angka BOR berpengaruh secara signifikan terhadap kebutuhan tenaga perawat, hal 

ini mengindikasikan bahwa kebutuhan jumlah tenaga perawat yang sesuai akan meningkatkan 

pencapaian angka BOR yang cukup.  Pencapaian persentase pemanfaatan jumlah tempat tidur 

untuk ruangan perawatan rawat inap pada RSUD Mamuju Utara  sangat berpariasi pada setiap 

ruang perawatan, pada ruangan perawatan I pencapaian angka BOR adalah mencapai 24%, 

untuk ruan ag perawatan II mencapai 11% sedangkan untuk ruang perawatan III adalah 8%.  

Dalam melakukan analisis kebutuhan tenaga merupakan bagian dari perencanaan ketenagaan 

rumah sakit. Pada dasarnya semua metoda atau formula telah dikembangkan untuk 

menghitung tenaga rumah sakit berakar pada beban kerja personil yang bersangkutan. Jumlah 

tenaga perawat dapat ditentukan oleh tingkat BOR (Ilyas 2004).  

 Jumlah Tempat Tidur ( TT ) adalah banyaknya tempat tidur yang ada  di rumah sakit 

(Angka yang menunjukkan banyaknya jumlah tempat tidur yang  ada dan dapat digunakan 

oleh pasien rumah sakit). Jumlah tempat yang ada pada ruang rawat inap RSUD Mamuju 

Utara adalah sebanyak 54 tempat tidur, dimana tidak terdistribusi secara merata pada tiga 

ruang rawat inap yang ada, yang paling banyak memiliki tempat tidur adalah pada ruangan 

perawatan III yakni sebanyak 20 tempat tidur, kemudian ruangan perawatan II dengan jumlah 

tempat tidur sebanyak 18 buah dan ruangan rawat inap yang paling sedikit jumlah tempat 

tidurnya adalah ruang perawatan III. Maka jika dilihat dari hasil penelitian ditemukan 

pendistribusian jumlah tempat tidur yang tidak merata pada instalasi rawat inap RSUD 

Mamuju Utara selama tahun 2012. Sebenarnya jumlah tempat tidur tidak banyak 

mempengaruhi jumlah tenaga perawat, sebab walaupun pihak rumah sakit menyediakan 



jumlah tempat tidur berjumlah banyak tetapi jika tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pasien 

atau jumlah kunjungan pasien yang datang berobat pada instalasi rawat inap kurang, hal ini 

menyebabkan jumlah tempat tidur tidak berpengaruh terhadap kebutuhan jumlah tenaga.   

 Jumlah jam perawatan pasien selama 24 jam adalah jumlah keseluruhan jam 

perawatan pasien yang dirawat selama 24 jam berdasarkan kategori pasien yang ada 

diinstalasi rawat inap.(ilyas 2004). Jumlah hari perawatan pasien untuk ruanagan perawatan 

rawat inap pada RSUD Mamuju Utara sangat berplutuatif untuk setiap ruangan perawatan , 

dimana ruangan perawatan I memiliki jumlah hari perawatan pasien yang paling tinggi yaitu 

dengan pencapaian 1.452 jam, kemudian untuk ruang perawatan II mencapai 780 jam dan 

pada ruangan perawatan III mencapai 591 jam perawatan pasien.  Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin meningkatnya jumlah jam perawatan pasien selama 24 jam maka kebutuhan akan 

jumlah tenaga perawat akan lebih meningkat pula. Hal ini berarti semakin banyak jumlah jam 

perawatan pasien selama 24 jam semakin banyak pula kebutuhan jumlah tenaga perawat yang 

dibutuhkan oleh pasien rawat inap pada rumah sakit begitu juga dengan sebaliknya semakin 

rendah jumlah jam perawatan pasien selama 24 jam semakin sedikit juga kebutuhan jumlah 

tenaganya (Jauri 2004).   

Hasil analisis berdasarkan penghitungan formula Persatuan Perawat Nasional 

Indonesia (PPNI) adalah sebanyak 38 tenaga, maka ruangan perawatan yang paling banyak 

membutuhkan tenaga perawat adalah ruangan perawatan I sebanyak 21 tenaga perawat, 

sedangkan ruangan yang  paling sedikit membutuhkan tenaga perawat adalah ruang perawatan 

III yaitu 8 orang tenaga perawat. Secara umum kebutuhan jumlah tenaga perawat menurut 

formula Persatuan Perawat Nasional Indonesia ( PPNI ) sebanyak 38  tenaga perawat. 

Jumlah tenaga yang tersedia saat ini apabila dibandingkan dengan hasil penghitungan 

kebutuhan tenaga perawat menurut formula Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) 

masih tidak sesuai, yaitu masih dibutuhkan penambahan tenaga perawat di semua ruangan, 

sehingga apabila dibandingkan dengan jumlah tenaga yang tersedia saat ini masih terjadi 

selisih jumlah tenaga keperawatan yaitu sebesar 13  tenaga. 

Kepala seksi pelayanan dan perawatan ketika di wawancarai oleh peneliti tentang 

keadaan tenaga keperawatan baik jumlah maupun jenisnya, mengatakan bahwa tenaga 

keperawatan yang ada di RSUD Mamuju Utara saat ini dilihat dari perbandingan jumlah 

kunjungan dan ketersediaan tenaga, belum sesuai. Namun apabila di hubungkan dengan 

beban kerja yang di tanggung oleh setiap petugas maka dari pihak manajemen merasa bahwa 

tenaga keperawatan yang tersedia saat ini masih belum memenuhi kebutuhan oleh karena 

tingkat ketergantungan yang berbeda-beda dari setiap pasien. 



Masih kurangnya ketersediaan tenaga paramedis keperawatan seperti yang diperlihatkan 

dari hasil perhitungan-perhitungan di atas, juga dapat berpengaruh pada penilaian kepuasan 

pasien. Ketidakpuasan pasien ini juga dikaitkan dengan keteraturan pelayanan perawat 

(pemeriksaan nadi, suhu tubuh dan sejenisnya), ketermpilan perawat dalam melayani 

(menyuntik, mengukur tensi, dll), pertolongan yang sifatnya pribadi (mandi, menyuapi 

makanan, dll), pertolongan perawat untuk duduk, berdiri dan berjalan, serta terhadap 

kurangnya penjelasan perawat atas tindakan yang akan ia lakukan  

Tenaga keperawatan sebagai tenaga kesehatan terbesar dengan karakteristik asuhan 

keperawatan yang konstan, kontinyu, koordinatif dan advokatif, yaitu bekerja secara dekat 

dan terus menerus dengan komunitas yang membutuhkan bantuan pada semua tatanan 

pelayanan kesehatan. Sehingga dirasa perlu sejumlah perawat yang kompeten untuk 

memberikan asuhan keperawatan dan bekerja dalam tim kesehatan pada tiap tatanan dan 

tingkat pelayanan kesehatan, terutama untuk mensukseskan program kesehatan nasional yang 

memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.  

Tantangan yang dihadapi oleh perawat saat ini yaitu bekerja tanpa persiapan 

pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk dapat menganalisis secara kritis masalah 

kesehatan dan membuat keputusan yang tepat. Ini diperberat dengan sistem pendukung yang 

kurang memadai, kondisi kerja yang kurang kondusif (keterbatasan jumlah dan peningkatan 

beban kerja). Selain itu, sistem rujukan serta perencanaan pemulangan pasien yang dirawat di 

rumah sakit ke rumah  yang kurang efisien dan efektif.  

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa tenaga perawat yang ada di Instalasi 

Rawat Inap RSUD Mamuju Utara diperoleh informasi bahwa sering terdapat kesalahan 

pelaksanaan tugas diantara tenaga perawat, baik dalam pelayanan khususnya pelayanan 

keperawatan, maupun dalam melaksanakan tugas administratif seperti keterlambatan 

pencatatan, pelaporan dan seperti waktu shift yang tidak teratur, tugas pokok yang begitu 

banyak serta kurangnya tenaga menjadi faktor pemicu keadaan tersebut. Dimana dalam setiap 

shiff baik pagi, siang maupun malam kadang hanya ada satu tenaga perawat yang berstatus 

pegawai negeri sipil yang bertugas ( ini hampir tiap hari terjadi pada perawatan II dan III ).   

Penelitian  ini sejalan dengan  penelitian sebelumnya yang menyatakan  bahwa tenaga 

perawat di suatu rumah sakit masih kurang dibandingkan yang dibutuhkan dengan 

menggunakan berbagai formula. Penelitian Wimala (2009) di Rumah Sakit  Bhakti Asih 

Brebes menyatakan  bahwa kebutuhan tenaga perawat dengan formula Gillies sebanyak 51 

orang,  standar tenaga perawat di rumah sakit menurut Depkes sebanyak 73 orang,  dan 



formula hasil lokakrya persatuan perawat nasional indonesia  (PPNI)  sebanyak 162 orang. 

Saat ini di ruang rawat inap Pinus, Cemara dan palem masih kekurangan tenaga perawat. 

  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa 

BOR, jumlah jam perawatan pasien selama 24 jam berpengaruh terhadap kebutuhan jumlah 

tenaga perawat, sedangkan jumlah tempat tidur, jumlah hari kerja efektif dan jumlah jam kerja 

efektif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebutuhan jumlah tenaga perawat pada 

instalasi rawat inap RSUD Mamuju Utara. Analisis multivariat menunjukkan hanya variabel 

BOR dan jumlah jam perawatan pasien selama 24 jam yang memiliki pengaruh secara 

bersama-sama terhadap kebutuhan jumlah tenaga perawat pada instalasi rawat inap RSUD 

Mamuju Utara. Sedangkan hasil analisis formula persatuan perawat nasional indonesia 

(PPNI) didapatkan 38 perawat yang sesuai standar PPNI, sehingga masih perlu dilakukan 

penambahan 13 perawat dari 25 jumlah perawat yang ada. Direkomendasikan Kepada pihak 

manajemen RSUD Mamuju Utara perlu melakukan rekruitmen tenaga keperawatan sesuai 

formula hasil Persatuan Perawat Nasional Indonesia ( PPNI ), mengangkat tenaga honorer 

atau kontrak untuk mencukupi kebutuhan tenaga perawat serta melakukan pelatihan 

perencanaan kebutuhan tenaga perawat kepada kepala unit perawatan.  
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Tabel 1.  BOR Pelayanan Rawat Inap RSUD Mamuju Utara Bulan Januari 

Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2012 

 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Sumber : Data Primer 
 
 

Tabel 2. Distribusi Tenaga Keperawatan Berdasarkan Ruang   Perawatan 
RSUD Mamuju Utara Tahun 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Bulan 
BOR ( % ) 

Perawatan 
I 

Perawatan 
II 

Perawatan 
III 

1 Januari 15 8 6 
2 Februari 17 8 7 
3 Maret 22 10 8 
4 April 23 12 8 
5 Mei 23 11 7 
6 Juni 26 12 9 
7 Juli 24 11 10 
8 Agustus 24 10 8 
9 September 25 12 10 

10 Oktober 23 8 7 
11 Nopember 24 9 9 
12 Desember 26 12 7 

Rata-rata 24% 11% 8% 

No. Ruang Perawatan 
Tenaga Perawat 

N % 
1 Perawatan I 12 48 
2 Perawatan II 7 28 
3 Perawatan III 6 24 

Jumlah 25 100 
Sumber: Data Sekunder RSUD. Mamuju Utara,  Tahun 2012 



 
Tabel 3:  Selisih Jumlah Kebutuhan Tenaga Perawat Menurut Formula 

Hasil Lokakarya Persatuan Perawat Nasional Indonesia di Instalasi 
Rawat Inap RSUD Mamuju Utara Tahun 2012 

Ruang Perawatan 
Jumlah 

Tenaga yang 
Tersedia 

Jumlah 
Kebutuhan 

Tenaga Sesuai 
Formula  PPNI  

Jumlah Selisih 
Tenaga yang ada 
dengan formula 

PPNI 
Perawatan I 12 21 9 
Perawatan II 7 9 2 
Perawatan III 6 8 2 

Jumlah 25 38 13 
     Sumber : Data Primer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


