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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dengan judul Analisis Kebutuhan Tenaga 

Kerja Bagian Assembling Dengan Menggunakan Metode Analisis Beban 

Kerja Kesehatan (ABK-Kes) Di Rumah Sakit Lavalette diperoleh beberapa 

hasil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Uraian tugas pokok petugas assembling di unit rekam medis 

Rumah Sakit Lavalette adalah sebagai berikut : 

1) Menerima Rekam Medis yang telah diisi oleh unit pelayanan 

keperawatan 

2) Mencatat  rekam medis pada buku expedisi penerimaan tepat 

waktu dan tidak tepat waktu ( <48 Jam / >48Jam). 

3) Memeriksa dan meneliti pemeriksaan penunjang atau resep 

apotik yang belum masuk dan ditempel. 

4) Merakit kembali  rekam medis sesuai nomor urut rekam 

medis  . 

5) Penanggungjawab pengadaan dan melayani permintaan 

formulir rekam medis pasien  

6) Menerima pengembalian  rekam medis yang dipinjam unit 

lain dengan buku ekspedisi 

7) Meneliti kelengkapan isi rekam medis, dan mencatat simbol 

dan tanda bahaya yang ada di dokumen rekam medis 

8) Merekap dan menginput data kelengkapan catatan medis 

pasien dari buku ekspedisi 

9) Apabila berkas rekam medis tersebut sudah lengkap, 

kemudian diserahkan ke bagian filing. 

2. Hasil perhitungan kebutuhan jumlah kebutuhan petugas bagian 

assembling unit rekam medis Rumah Sakit Lavalette sebagai 

berikut : 
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a. Waktu  kerja  yang  ditetapkan  oleh  kebijakan Rumah Sakit 

Lavalette adalah 8,5 jam/hari atau 42,5 jam/minggu. 

b. Standar beban kerja petugas assembling rekam medis 

Rumah Sakit Lavalette 676.614,03 menit. 

c. Standar  tugas  penunjang  petugas  rekam  medis  Rumah 

Sakit Lavalette adalah 1,032%. 

d. Hasil perhitungan petugas rekam medis dengan 

menggunakan metode ABK-Kes menunjukkan bahwa 

kebutuhan petugas   rekam medis adalah 3 orang. Hasil 

perhitungan ini menunjukkan belum terpenuhinya 

kebutuhan petugas assembling unit rekam medis di Rumah 

Sakit Lavalette. 

5.2 Saran 

Dilihat dari kurangnya jumlah petugas assembling di lapangan 

dengan hasil perhitungan sehingga beban kerja yang dilakukan satu petugas 

assembling akan sangat besar dan berdampak pada efektivitas dan 

produktifitas petugas assembling. Maka dari itu disarankan Rumah Sakit 

Lavalette untuk melakukan penambahan atau penyesuaian petugas 

assembling unit dengan memperhitungkan kembali kebutuhan seluruh 

petugas tiap unit rekam medis menggunakan analisis beban kerja kesehatan 

agar kegiatan assembling dan pelayanan rekam medis dapat berjalan dengan 

maksimal, efesien dan efektif. 

 

 

 

 

  


