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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

       Pada  saat  ini  masyarakat  semakin  menyadari  akan  pentingnya 

pemeliharaan kesehatan, sehingga mereka semakin sering mengunjungi sarana 

pelayanan  kesehatan.  Oleh  karena  itu  sarana  pelayanan  kesehatan  harus 

meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan  yang  lebih  baik.  Seiring  dengan 

kebutuhan  masyarakat  akan  pentingnya  pemeliharaan  kesehatan  tersebut, 

maka  sarana  pelayanan  kesehatan  harus  meningkatkan  pelayanannya  baik 

dibidang  pelayanan  medis  maupun  pelayanan  lainnya  termasuk  pelayanan 

akan kebutuhan informasi medis. Pelayanan yang diharapkan adalah adanya 

pelayanan yang cepat, tepat, efektif, dan efisien.  

       Salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan  di 

sarana  pelayanan  kesehatan  adalah  dengan  meningkatkan  mutu  pelayanan 

rekam medis, termasuk upaya pelayanan kecepatan dan ketepatan penyediaan 

informasi untuk keperluan pelayanan kesehatan tersebut. Berdasarkan upaya 

tersebut  maka  mutu  pelayanan  rekam  medis  akan  mencerminkan  mutu 

pelayanan medis di sarana pelayanan kesehatan. (Huffman, 1994)

       Pelayanan  kesehatan  perlu  didukung  dengan  kesiapan  maupun 

kecepatan  penyediaan informasi  medis  pasien,  termasuk penyediaan berkas 

Rekam Medis  (RM) pasien yang bersangkutan. Penyediaan informasi tersebut 

sangat penting guna mendukung kelancaran pemberian pelayanan kesehatan. 

Kelancaran penyediaan berkas RM pasien sangat bergantung pada kesiapan 



unit filing dan retrieving data di sarana pelayanan kesehatan, baik dari sistem 

yang dipakai maupun kesiapan sumbar daya yang ada.  

     Peran unit  filing  dan retrieving sangat penting dalam penyediaan data 

untuk berbagai keperluan baik untuk keperluan pelayanan kesehatan maupun 

untuk  keperluan  penelitian.  Unit  filing  dan retrieving merupakan  tempat 

penyimpanan  berkas  RM.  Setiap  pasien  datang  berkunjung  ke  sarana 

pelayanan  kesehatan untuk keperluan pelayanan kesehatan,  berkas  RM-nya 

harus  senantiasa  tersedia.  Berkas  RM  merupakan  berkas  yang  berisikan 

catatan  dan  dokumen  tentang  identitas  pasien,  pemeriksaan,  pengobatan, 

tindakan,  dan  pelayanan  lain  kepada pasien  di  sarana  pelayanan  kesehatan 

(Permenkes 269/Menkes/Per/III/2008). Ketersediaan berkas rekam medis baik 

dalam  segi  kelengkapan  maupun  kecepatannya  sangat  dipengaruhi  oleh 

kinerja unit filing dan retrieving (Sabarguna, 2003).

      Kinerja unit filing dan retrieving dalam melengkapi serta mempercepat 

penyediaan  berkas  RM,  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor  tingkat  pendidikan, 

faktor  pengalaman  bekerja,  maupun  faktor  keikutsertaan  petugas  dalam 

pelatihan  kerja.  Penyediaan  berkas  RM  pasien  merupakan  kegiatan  yang 

sangat  penting,  karena berkas  RM tersebut  menyediakan  informasi  tentang 

riwayat kesehatan pasien yang bersangkutan.

     Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada perbedaan antara 

pengembalian berkas rekam medis pasien kelas I, II, dan III di RSPAD Gatot 

Subroto  Jakarta  (Prihadi,  1995).  Hasil  studi  awal  yang  dilakukan  di  RS 

Pendidikan maupun di RS Daerah,  menunjukkan bahwa penyediaan berkas 

RM  yang  digunakan  untuk  pelayanan  medis  di  rawat  jalan  masih  belum 
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maksimal, dalam hal kecepatan penyediaan berkas RM maupun ketersediaan 

berkas RM tersebut,   yaitu  masih ditemukannya  berkas yang tidak tersedia 

pada  saat  diperlukan  untuk  pelayanan  pasien  rawat  jalan,  serta  masih 

ditemukannya  pasien  menunggu  lama  untuk  diberikan  pelayanan,  karena 

disebabkan berkas RM pasien tersebut belum tersedia.

       Bersadarkan  permasalahan  di  atas,  maka  perlu  diadakan  penelitian 

tentang evaluasi kinerja unit  filing dan retrieving data di RS Pendidikan dan 

RSU Daerah

B. Rumusan Masalah Penelitian

Apakah terdapat perbedaan kinerja unit  filing  dan retrieving data di rumah 

sakit pendidikan dan rumah sakit umum daerah.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum.

Mengetahui perbedaan kinerja unit  filing  dan retrieving di Rumah Sakit 

Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah.

2. Tujuan Khusus:

a. Mendiskripsikan kinerja unit kerja filing dan retrieving di Rumah Sakit 

Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah.

b. Mengetahui  perbedaan tingkat  kelengkapan penyediaan informasi  di 

unit kerja  filing  dan retrieving  Rumah Sakit  Pendidikan dan Rumah 

Sakit Umum Daerah.
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c. Mengetahui perbedaan tingkat kecepatan penyediaan informasi di unit 

kerja  filing  dan retrieving  Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit 

Umum Daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi

a. Memberikan masukan dalam kinerja unit filing dan retrieving di sarana 

pelayanan medis untuk memenuhi kebutuhan informasi di rumah sakit.

b. Bahan  informasi  untuk  peningkatan  kinerja  mutu  pelayanan  rumah 

sakit, khususnya tentang pelayanan RM

2. Bagi Peneliti

Menambah  pengetahuan  dan  wawasan  secara  langsung  dengan 

menerapkan teori tentang peningkatan kinerja pelayanan RM.

E. Ruang Lingkup

Ruang  lingkup  penelitian  ini  di  unit  filing  dan retrieving rumah  sakit 

pendidikan  dan  rumah  sakit  daerah,  tentang  kelengkapan  dan  kecepatan 

penyediaan data (berkas rekam medis) bagi pasien rawat jalan yang berobat 

ulang.
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