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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Rumah sakit adalah 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 sesuai dengan PERMENKES RI No. 

269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis ( Depkes RI, 2007). 

Unit rekam medis merupakan unit terdepan yang memberikan 

pelayanan terhadap pasien. Proses di rekam medis bukan sekedar 

kegiatan pencatatan, tetapi suatu sistem penyelenggarakan rekam medis. 

yaitu proses kegiatan yang dimulai dari saat diterimanya pasien di rumah 

sakit, diteruskan dengan kegiatan pencatatan data medis pasien selama 

pasien itu mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit. Hal ini 

kemudian dilanjutkan dengan penanganan berkas rekam medis yang 

meliputi penyelenggaraan dan penyimpanan serta pengeluaran berkas 

dari tempat penyimpanan (Depkes RI, 1997). 

Mutu rekam medis yang baik yaitu bila memenuhi indikator-

indikator dalam ketepatan waktu pengembalian dan memenuhi 

persyaratan aspek hukum serta di dukung oleh tenaga pengisi dokumen 
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rekam medis, karena hal tersebut banyak berpengaruh terhadap 

peningkatan mutu yang diselenggarakan (Huffman, 1994). 

Setiap organisasi menginginkan para pekerja terus bekerja pada 

organisasi yang bersangkutan selama masa aktifnya. Dengan 

pertimbangan, jika banyak tenaga aktif meninggalkan organisasi dan 

pindah bekerja ke organisasi lain. Hal ini merupakan pencerminan bahwa 

ada sesuatu yang tidak beres dalam organisasi tersebut. Hal ini yang 

dipertimabangkan adalah semakin banyak orang lama yang pindah 

bekerja, organisasi yang ditinggalkan dapat menderita kerugian (Siagian 

2004). 

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik 

Nomor YM 00.03.2.2 tahun 1996 , aspek ketepatan waktu pengembalian 

dokumen rekam medis di dalam buku pedoman sistem pencatatan rumah 

sakit ( rekam medis atau medical record). Standar untuk pengembalian 

rekam medis dan resum medis yang tepat waktu, yaitu 2 X 24 jam setelah 

pasien dinyatakan pulang oleh dokter yang merawatnya. Waktu dua hari 

adalah waktu paling maksimal untuk pengembalian rekam medis atau 

resum medis yang sudah terisi kembali ke rak rekam medis. Lazimnya 

informasi yang terdapat di dalamnya adalah identitas pasien, diagnosa 

awal dan akhir, operasi yang dilakukan, riwayat penyakit, pemeriksaan 

fisik, pemeriksaan penunjang, perkembangan perawatan dan konplikasi, 

keadaan pasien saat keluar, prognosa, serta autentetikasi berupa tanggal, 

nama dan tanda tangan dokter yang merawat (Depkes 1997). 
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RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto merupakan rumah 

sakit tipe B yang komitmen dengan manjamen rekam medis hal ini 

tertulis pada SK Direktur No PR-RSMS-09-01/10/2012 tentang 

penyelenggaraan dan pelayanan penyimpanan dokumen rekam medis, 

dokumen rekam medis harus 100% kembali ke unit rekam medis dengan 

tepat waktu yaitu tidak boleh lebih dari 2 X 24 jam setelah pasien 

pulang/meninggal. 

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan di RSUD Prof. Dr. 

Margono Soekarjo Purwokerto pada bulan Agustus dan September tahun 

2012, menjelaskan bahwa  dokumen rekam medis di ruang ICU yang 

tidak kembali ke unit rekam medis lebih dari 2 X 24 jam setelah pasien 

pulang/meninggal pada bulan Agustus 2012 sebesar 29% dan pada bulan 

September 2012 sebesar 31%. Hal ini tentunya akan mengganggu 

pelayanan pasien ketika pasien yang bersangkutan melakukan kunjungan 

ulang. 

Berdasarkan wawancara terhadap Kepala Unit Rekam Medis yakni 

Ibu Muji Sri Utami, SKM, M.Kes., masalah muncul ketika salah satu 

dokumen rekam medis belum dikembalikan, sedangkan pasien akan 

kontrol ke poliklinik. Akibatnya, pasien akan terhambat untuk menerima 

pelayanan karena DRM-nya tidak ditemukan. Masalah lain muncul  

ketika suatu perusahaan asuransi membutuhkan resume medik untuk 

melengkapi klaim pasien. Akibatnya, klaim ke perusahaan asuransi 

menjadi tertunda yang berakibat terhadap kerugian rumah sakit.  
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Menurut Gibson, dkk (1997), terdapat 3 (tiga) kelompok variabel 

yang mempengaruhi kinerja dan perilaku seseorang, yaitu variabel 

individu (meliputi: kemampuan dan keterampilan, latar belakang 

individu: tingkat sosial, pengalaman, umur, etnis, jenis kelamin, 

pendidikan, masa kerja), variabel organisasi (meliputi: sumber daya, 

kepemimpinan, imbalan, struktur, desain pekerjaan) dan variabel 

psikologis (meliputi: persepsi, sikap, belajar, kepribadian, motivasi). 

Darma (2005) menjelaskan, bahwa terdapat beberapa karakteristik 

individu yang mempengaruhi kinerja, meliputi: umur, jenis kelamin, 

pendidikan, lama kerja, penempatan kerja dan lingkungan kerja (rekan 

kerja, atasan, organisasi, penghargaan dan imbalan). 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka 

penulis tertarik untuk meneliti tentang “Faktor-faktor Yang Berhubungan 

Dengan Ketepatan Pengembalian Dokumen Rekam Medis Di Ruang ICU 

Rsud Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun 2012”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan ketepatan pengembalian 

dokumen rekam medis di ruang ICU RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 

Purwokerto Tahun 2012 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan ketepatan pengembalian dokumen rekam medis di 

ruang ICU RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun 2012. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menjelaskan hubungan faktor umur dengan ketepatan pengembalian 

dokumen rekam medis di ruang ICU RSUD Prof. Dr. Margono 

Soekarjo Purwokerto. 

b. Menjelaskan hubungan faktor jenis kelamin dengan ketepatan 

pengembalian dokumen rekam medis di ruang ICU RSUD Prof. Dr. 

Margono Soekarjo Purwokerto 

c. Menjelaskan hubungan faktor pendidikan dengan ketepatan 

pengembalian dokumen rekam medis di ruang ICU RSUD Prof. Dr. 

Margono Soekarjo Purwokerto. 

d. Menjelaskan hubungan faktor masa kerja dengan ketepatan 

pengembalian dokumen rekam medis di ruang ICU RSUD Prof. Dr. 

Margono Soekarjo Purwokerto. 

 

D. Manfaat penelitian  

1. Bagi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto 

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan mutu 

pelayanan rumah sakit, menyediakan produk/jasa yang seharusnya 
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disediakan rumah sakit yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan 

masyarakat. 

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas  

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan tingkat kabupaten dalam menyusun kebijakan bidang 

kesehatan khususnya tentang peningkatan manajemen laporan rekam 

medis di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. 

3. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang manajemen 

laporan rekam medis di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 

Purwokerto. 

4. Bagi Program Studi SI Kesmas (MIK) UMS 

Sebagai acuan pembelajaran bagi pihak-pihak lain yang berhubungan 

dan menambah referensi keilmuan dan kepustakaan UMS. 


