
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Rumah sakit merupakan tempat rujukan kesehatan yang melayani 

pasien rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap dengan berbagai jenis 

pelayanan medis dan penunjang medis dalam satu sistem pelayanan rumah 

sakit. Melayani pasien merupakan salah satu bentuk pelayanan rumah sakit 

tersebut, maka terkena kewajiban menyelenggarakan pelayanan Rekam 

Medis (RM) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 269/ Menkes/PER/III/2008, tanggal  02 Maret 2008 

tentang Rekam Medis. 

Rumah Sakit sebagai sarana kesehatan untuk mengembangkan 

mutu pelayanan kesehatan dimulai dari kemampuan dan motivasi petugas 

dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Pengembalian dokumen 

rekam medis  (DRM) ke Instalasi Rekam Medis akan berjalan lancar 

apabila didukung motivasi kerja petugas bangsal yang tinggi. Menurut  

prosedur tetap RSUD Dr. Moewardi Surakarta (2004) pengembalian DRM 

yang lengkap dan tepat dari rawat inap ke Instalasi Rekam Medis harus 

sesuai dengan prosedur rumah sakit yang telah ditetapkan, tidak  lebih  

dari  1x24  jam sesudah pasien pulang sehingga dapat diperoleh kekinian 

informasi medis. 
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Pengembalian DRM akan berpengaruh pada proses pemberian 

pelayanan kepada pasien. Pengembalian DRM yang diisi tidak lengkap 

oleh tenaga kesehatan, dokter atau dokter gigi akan dikembalikan lagi agar 

dilengkapi catatan data medis dan dapat dikembalikan tepat waktu, ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan  oleh  dokter  dan  ahli–ahli di 

bidang kesehatan lainya yaitu : mencatat data secara tepat waktu, mencatat 

data yang up to date, mencatat data secara cermat dan lengkap, membuat 

catatan yang dapat dipercaya dan menurut kenyataan, memilih data yang 

berkaitan dengan masalahnya dan mencatat data secara objektif (Samil, 

1994). 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset yang berharga bagi 

rumah sakit, menghadapi persaingan dan tuntutan akan kualitas pelayanan 

kesehatan yang prima. SDM yang bermutu dan profesional merupakan 

kunci utama kinerja dari  perkembangan rumah sakit. Faktor SDM harus 

mendapatkan perhatian yang besar karena berhubungan dengan motivasi 

petugas, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan usia 

petugas. Motivasi kerja petugas rawat inap dimanifestasikan dalam 

kelengkapan pengisian dan ketepatan pengembalian dokumen rekam 

medis rawat inap ke unit rekam medis   sesuai  prosedur rumah sakit yang 

telah ditetapkan (Dewi, 2006). 

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta diketahui bahwa pelayanan bagi pasien rawat jalan 

terutama pasien yang selesai pulang rawat inap mengalami keterlambatan, 
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karena ketika datang kembali untuk kontrol ke RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta dokumen rekam medis pasien belum kembali ke unit rekam 

medis. Pengembalian DRM di RSUD Dr. Moewardi Surakarta dapat juga 

dilihat dalam Laporan Pengembalian dan Kelengkapan Isian Dokumen 

Rekam Medis Rawat Inap Reguler dan Anggrek 3 RSUD Dr.Moewardi 

Surakarta, dimana dalam target sasaran mutu 1 x 24 jam  75 % dalam 5 

tahun (2009 s/d 2014), pada bulan Oktober 2009 hanya pada tanggal 4 

Oktober saja target sasaran mutu dapat dicapai yaitu sebanyak 76%. Untuk 

tanggal lain dalam bulan Oktober 2009 pengembalian DRM lebih dari 1 x 

24 jam dengan keterangan belum kembali sebanyak 8 dokumen rekam 

medis. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengisian dan 

ketepatan waktu pengembalian dokumen rekam medis diantaranya 

perilaku, iklim kerja, regulasi, insentif dan jenis informasi yang 

dibutuhkan (Meliala, 2000). Sedangkan dalam penelitian Hastuti (2003) 

menyebutkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan kelengkapan 

dokumen rekam medis yang mempengaruhi ketepatan waktu 

pengembalian dokumen rekam medis antara lain pengetahuan, motivasi, 

SDM, waktu, manajemen, sarana dan pelatihan. Adapun faktor 

penghambat yang paling kuat adalah tidak tersedianya waktu yang cukup 

untuk melaksanakan pendokumentasian karena beban kerja dan tanggung 

jawab yang terlalu banyak. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara pengetahuan, motivasi petugas dan 

beban kerja dengan pengembalian dokumen rekam medis rawat inap 

regular di RSUD Dr. Moewardi Surakarta tahun 2010? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis faktor–faktor yang berhubungan dengan 

pengembalian dokumen rekam medis rawat inap regular ke instalasi 

rekam medis di RSUD Dr. Moewardi Surakarta 2010. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui hubungan antara faktor tingkat pengetahuan dengan 

pengembalian DRM. 

b. Mengetahui hubungan antara faktor motivasi dengan 

pengembalian DRM. 

c. Mengetahui hubungan antara faktor beban kerja dengan 

pengembalian DRM. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti/Mahasiswa 

Memperoleh wawasan dan ilmu pengetahuan tentang manajemen 

laporan RM di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta. 
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2. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai masukan bagi rumah sakit untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan SDM serta mutu pelayanan yang ada dan menaikkan 

standar mutu kesehatan. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Menambah referensi keilmuan dan kepustakaan bagian manajemen 

pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pembahasan mengenai 

hubungan tingkat pengetahuan, motivasi dan beban kerja tenaga medis dan 

paramedis dengan pengembalian dokumen rekam medis rawat inap reguler 

khususnya bangsal Mawar 2 dan Mawar 3 di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta tahun 2010.  

 


