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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam pelayanan kedokteran/kesehatan, terutama yang dilakukan para 

dokter di rumah sakit maupun praktek pribadi, peranan rekam medis sangat 

penting dan sangat melekat dengan kegiatan pelayanan, sehingga ada 

ungkapan bahwa rekam medis adalah orang ketiga pada saat dokter menerima 

pasien (Hatta, 2008). 

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan 

merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam 

mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat 

kompleks  (Kempenkes 129 Tahun 2007). 

Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan yang mutlak 

dibutuhkan oleh segenap lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan derajat 

kesehatan baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut maka rumah sakit dituntut untuk memberikan 

pelayanan yang memadai dan memuaskan. Oleh karena itu, rumah sakit harus 

mampu meningkatkan kualitas pelayanannya, termasuk diantaranya 

peningkatan kualitas pendokumentasian rekam medis (Pamungkas, dkk, 

2010). 



 

 

2 

 

Rekam medis merupakan salah satu bukti tertulis tentang proses 

pelayanan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi. Di dalam rekam medis 

berisi data klinis pasien selama proses diagnosis dan pengobatan (treatment). 

Oleh karena itu, setiap kegiatan pelayanan medis harus mempunyai rekam 

medis yang lengkap dan akurat untuk setiap pasien dan setiap dokter dan 

dokter gigi wajib mengisi rekam medis dengan benar, lengkap dan tepat waktu 

(Rusli, 2006).  

Kegunaan utama rekam medis adalah sebagai bukti perjalanan penyakit 

pasien dan pengobatan yang telah diberikan, alat komunikasi diantara para 

tenaga kesehatan yang memberikan perawatan kepada pasien, sumber 

informasi untuk riset dan pendidikan, serta sebagai sumber dalam 

pengumpulan data statistik kesehatan, kegunaan rekam medis dapat ditinjau 

dari beberapa aspek yaitu aspek administrasi, aspek medis, aspek hukum, 

aspek keuangan, aspek penelitian, aspek pendidikan dan aspek dokumentasi 

(Pamungkas, dkk, 2010). 

Menurut SK Men PAN No.135/2002 dalam Kepmenkes 

No.377/Menkes/SK/III/2007, bahwa rekam medis adalah berkas yang berisi 

catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, 

tindakan dan pelayanan lain kepada pasien di sarana pelayanan kesehatan. 

Rekam medis bersifat rahasia karena menyangkut data pribadi seseorang 

dengan penyakit yang diderita, riwayat penyakit dan diagnosis lainnya. 

Mengingat begitu pentingnya isi serta peranan rekam medis, seharusnya setiap 

rumah sakit dan institusi pelayanan kesehatan menyimpan, menyusun dan 
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merawat rekam medis dengan baik serta menjaga keamanannya dari kerusakan 

dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak berhak, dan juga 

menyediakan berkas rekam medis tersebut setiap kali dibutuhkan.  

Pengelolaan rekam medis di rumah sakit adalah untuk menunjang 

tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya mencapai tujuan rumah 

sakit, yaitu peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dalam 

pengelolaan rekam medis untuk menunjang mutu pelayanan bagi rumah sakit, 

pengelolaan rekam medis harus efektif dan efisien (Giyana, 2012). 

Pada tanggal 15 April 2013 peneliti melakukan studi pendahuluan di 

Rumah Sakit Islam Persatuan Djamaah Haji Indonesia (PDHI) Yogyakarta. 

Data rekam medis dalam tiga tahun terakhir terdapat beberapa data rekam 

medis yang hilang dimana pada tahun 2010 jumlah data 48.329 pada tahun 

2011 mengalami penurunan menjadi 48.285 dan pada tahun 2012 mengalami 

penurunan kembali menjadi 48.247. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa 

jumlah data rekam medis mengalami penurunan dari tahun 2010 – 2012. 

Fenomena yang ditemukan pada penelitian Rumah Sakit Islam 

Persatuan Djamaah Haji Indonesia (PDHI) melaui obsevasi diketahui bahwa 

dari 11 karyawan rekam medis diketahui bahwa masih terdapat karyawan 

dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 4 orang.  Survey lain menunjukkan 

bahwa rumah sakit ini memiliki jumlah pasien rawat inap yang besar, oleh 

karena itu semakin banyak pula jumlah berkas rekam medis yang harus 

dikelola. Salah satu pengelolaan yang masih menjadi kendala adalah pengisian 

berkas rekam medis pasien rawat inap yang terkadang tidak diisi oleh dokter.   



 

 

4 

 

Permasalahan lain dalam proses pengolahan data adalah adanya kesulitan 

dalam pengolahan data, data yang tercecer atau pengarsipan data yang belum 

teratur, seperti halnya penumpukan data pasien, data poliklinik, data rawat 

inap. Selain itu data rekam medik yang tersimpan di rak-rak penyimpanan 

semakin hari semakin bertambah dan semakin menumpuk sehingga memakan 

tempat yang banyak. Banyaknya data rekam medik yang tersimpan terkadang 

salah penempatan pada tempatnya dan menimbulkan data rekam medik hilang 

atau rusak. Terkadang pegawai dapat melakukan kesalahan dalam mengolah 

data. Pada proses pencarian data adanya kesulitan dalam melakukan pencarian 

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Studi Tentang Kinerja Petugas Rekam Medis di 

Rumah Sakit Islam Persatuan Djamaah Haji Indonesia (PDHI) Yogyakarta.  

 
B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana kinerja petugas pengelola data rekam medis di ruang penyimpanan 

Rumah Sakit Islam Persatuan Djamaah Haji Indonesia (PDHI) Yogyakarta ? 

 
C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Mengetahui kinerja petugas pengeola data rekam medis di ruang 

penyimpanan Rumah Sakit Islam Persatuan Djamaah Haji Indonesia 

(PDHI) Yogyakarta. 
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2. Tujuan Khusus  

Berdasarkan masalah yang dikaji, tujuan peneliti melakukan penelitian ini 

adalah :  

a. Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan tingkat 

pendidikan dan masa kerja petugas pengelola data rekam medis di 

ruang penyimpanan Rumah Sakit Islam Persatuan Djamaah Haji 

Indonesia (PDHI) Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui kinerja petugas pengelola data rekam medis di 

ruang penyimpanan Rumah Sakit Islam Persatuan Djamaah Haji 

Indonesia (PDHI) Yogyakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawan penulis mengenai 

kinerja petugas pengelola data rekam medis di Rumah Sakit Islam 

Persatuan Djamaah Haji Indonesia (PDHI) Yogyakarta 

      2.   Bagi Institusi  

Sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun sebuah kebijakan dalam 

meningkatkan mutu pelayanan rekam medis dan alat evaluasi mengenai 

kinerja petugas dalam pengelolaan data rekam medis di Rumah Sakit 

Islam Persatuan Djamaah Haji Indonesia (PDHI) Yogyakarta.  
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      3.   Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan tentang rekam medis dan menambah koleksi kepustakaan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


