
  

 

EVALUASI PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS PASIEN DALAM 
PEMENUHAN STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT   DI RUMAH SAKIT 

MUHAMMADIYAH SELOGIRI  

 

 

 

 

 

ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH 

 

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Ijazah S1 Kesehatan Masyarakat 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Disusun Oleh : 
 

PRIHATIN 
J 410 121 004 

 
 

 
 

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
2013 



 

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
Jl. A. Yani Pabelan Tromol I Pos Kartasura Telp (0271) 717417 Surakarta 57102 

 
 

SURAT PERSETUJUAN ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Pembimbing I  : Sri Darnoto, SKM, MPH 

NIK   : 1015 

Pembimbing II : Arief Kurniawan, SKM 

NIK   : - 

 

Telah membaca dan mencermati Naskah Artikel Publikasi Ilmiah, yang merupakan 

ringkasan skripsi dari mahasiswa: 

Nama   : Prihatin 

NIM   : J 410 121 004 

Program Studi  : Kesehatan Masyarakat 

Judul Skripsi :Evaluasi Penyelenggaraan Rekam Medis Pasien Dalam    

Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit di Rumah Sakit 

Muhammadiyah Selogiri Wonogiri. 

 

Naskah Artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan. Demikian 

persetujuan ini dibuat semoga dapat dipergunakan seperlunya. 

 

 

Surakarta,   April 2014 

        Pembimbing I  Pembimbing II 

 

 

Sri Darnoto, SKM. MPH                                                    Arief Kurniawan, SKM,  
NIK: 1015   NIK: - 



  

 

SURAT PERNYATAAN 

PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

 

 

Bismillahirrahmanirrohim 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya 

Nama  : Prihatin 

NIM  : J 410 121 004 

Fakultas/Jurusan : Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat 

Jenis  : Skripsi 

Judul   :Evaluasi Penyelenggaraan Rekam Medis Pasien Dalam 

Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit di Rumah Sakit 

Muhammadiyah Selogiri Wonogiri. 

  

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk : 

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMS atas penulisan karya 

ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan 

2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, 

mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, serta 

menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada 

Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap 

mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta 

3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan 

pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas 

pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat  digunakan 

sebagaimana semestinya. 

 

Surakarta,   April 2014 

Yang Menyatakan 

 

   ( Prihatin ) 



EVALUASI PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS PASIEN DALAM 
PEMENUHAN STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT   DI RUMAH SAKIT 

MUHAMMADIYAH SELOGIRI  

Prihatin J 410 121 004 
 

Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Surakarta 57162 
 

Abstract 
 
Implementation of medical records based on hospital accreditation standards aims to 
support the achievement of orderly administration in an effort to improve the quality 
and safety of health care in hospitals. committee data obtained from medical records 
that are routinely carried out an evaluation of minimum service standards and 
evaluation indicators showed quality service charging persentase completeness of 
patient records 70% and persentase charging incompleteness of medical records by 
30%, from the description of the organization of medical records in case of problems 
that have not been in accordance with the standards of hospital accreditation. 
Objectives clicking this study was to evaluate the implementation of patient medical 
records in fulfilling the Standard Acrediting Hospital in Muhammadiyah  Selogiri 
Hospital. This research is an exploratory study with descriptive and qualitative 
approach. The population of this study is the committee of medical records with a total 
sample population. Data collection techniques Focus Group Discussion, triangulation 
interviews and field observations with a checklist. From the results of a study of 10 
standards with 41 elements examined 8 elements of assessment is achieved full 
assessment (20%), 28 elements achieved partial assessment (68%), 5 elements of 
assessment was not achieved (12%) late based on Decision of the Director General of 
Health Services Accreditation Standards No. HK.02.04/I/2790/11 About Hospital.    
  
Keywords               : Medical Records, Hospital Accreditation Standards  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Abstrak 

Penyelenggaraan rekam medis berdasarkan pada standar akreditasi rumah sakit 
bertujuan menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan 
mutu dan keamanan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Data yang diperoleh dari 
panitia rekam medis yang secara rutin telah melakukan evaluasi standar pelayanan 
minimal dan evaluasi indikator mutu pelayanan didapatkan hasil persentasi kelengkapan 
pengisian rekam medis pasien sebesar 70% dan persentase ketidaklengkapan pengisian 
rekam medis sebesar 30%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 
penyelenggaraan rekam medis pasien dalam pemenuhan Standar  Akreditasi Rumah 
Sakit di Rumah Sakit Muhammadiyah Selogiri. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
eksploratif dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian ini 
adalah panitia rekam medis dengan sampel total populasi. Teknik pengumpulan data  
dengan  Focus Group Discusion, wawancara triangulasi dan observasi lapangan dengan 
cheklist. Dari hasil penelitian terhadap 10 standar yang dileliti dengan 41 elemen 
penilaian adalah 8 elemen penilaian tercapai penuh (20%), 28 elemen penilaian tercapai 
sebagian (68%), 5 elemen penilaian tidak tercapai (12%) sesuai  Keputusan Direktur 
Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.04/I/2790/11 Tentang Standar Akreditasi 
Rumah Sakit.   
 

Kata kunci : Rekam Medik, Standar Akreditasi Rumah Sakit 

 
 

PENDAHULUAN 

Rumah sakit merupakan bagian penting dari sistem kesehatan. Rumah sakit 

menyediakan pelayanan kuratif komplek, pelayanan gawat darurat, pusat alih 

pengetahuan dan teknologi dan berfungsi sebagai pusat rujukan. Rumah sakit harus 

senantiasa meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan untuk 

meningkatkan kepuasan pemakai jasa. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf b menyebutkan bahwa rumah sakit wajib 

memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif 

dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah 

sakit, kemudian pada Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan 

mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal tiga 

tahun sekali. Dari undang-undang tersebut diatas akreditasi rumah sakit penting 



untuk dilakukan dengan alasan agar mutu dan kualitas diintegrasikan dan 

dibudayakan ke dalam sistem pelayanan di rumah sakit ( Depkes, 2009 ). 

Proses akreditasi dirancang untuk meningkatkan budaya keselamatan dan 

budaya kualitas di rumah sakit, sehingga senantiasa berusaha meningkatkan mutu 

dan pelayanannya. Melalui proses akreditasi salah satu manfaatnya  rumah sakit 

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa rumah sakit menitikberatkan 

sasarannya pada keselamatan pasien dan mutu pelayan. Standar akreditasi rumah 

sakit merupakan upaya Kementrian Kesehatan  RI menyediakan suatu perangkat 

yang mendorong rumah sakit senantiasa meningkatkan mutu dan keamanan 

pelayanan. Dengan demikian rumah sakit harus menerapkan standar akreditasi rumah 

sakit, termasuk standar-standar lain yang berlaku bagi rumah sakit sesuai dengan 

penjabaran dalam Standar Akreditasi Rumah Sakit edisi 2011. Sesuai dengan standar 

akreditasi rumah sakit, sebagai bagian peningkatan kinerja, rumah sakit secara teratur 

melakukan penilaian terhadap isi dan kelengkapan berkas rekam medis pasien  ( 

Depkes, 2011 ). 

Pelayanan yang bermutu bukan hanya pada pelayanan medis saja, tetapi juga 

pada penyelenggaraan rekam medis yang menjadi salah satu indikator mutu  

pelayanan rumah sakit yang dapat diketahui melalui kelengkapan pengisian rekam 

medis. Rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang 

identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah 

diberikan kepada pasien. Pemanfaatan rekam medis dapat dipakai sebagai 

pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, alat bukti dalam proses penegakan 

hukum, keperluan pendidikan dan penelitian, dasar pembayar biaya pelayanan 

kesehatan dan data statistik kesehatan ( Depkes, 2008 ). Sesuai dengan standar 



  

 

akreditasi rumah sakit, sebagai bagian peningkatan kinerja, rumah sakit secara teratur 

melakukan penilaian terhadap isi dan kelengkapan berkas rekam medis pasien ( 

Depkes, 2011 ). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Unit Rekam Medis Rumah 

Sakit Muhammadiyah Selogiri, rumah sakit telah melaksanakan akreditasi dengan 

sistem akreditasi 2007 pada tanggal 17 Februari 2012 lulus tingkat dasar yaitu 

akreditasi 5 Pokja termasuk Pokja Rekam Medis, selama bulan Februari 2012 sampai 

dengan Nopember 2013 masih terjadi permasalahan mengenai penyelenggaraan 

rekam medis. Data yang diperoleh dari panitia rekam medis yang secara rutin telah 

melakukan evaluasi standar pelayanan minimal dan evaluasi indikator mutu 

pelayanan didapatkan hasil persentase kelengkapan pengisian rekam medis pasien 

sebesar 70% dan persentase ketidaklengkapan pengisian rekam medis sebesar 30%, 

dari gambaran tersebut terjadi permasalahan penyelenggaraan rekam medis yang 

belum sesuai dengan standar baik pada standar pelayanan minimal ataupun indikator 

mutu pelayanan yang seharusnya tercapai 100% untuk kelengkapan pengisian rekam 

medis. Penyelenggaraan rekam medis yang belum memenuhi standar inilah perlu 

dilakukan penelitian untuk mengevaluasi penyelenggaraan rekam medis dalam 

pemenuhan standar akreditasi rumah sakit. 

Dari latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian untuk 

mengetahui penyelenggaraan rekam medis pasien di Rumah Sakit Muhammadiah 

Selogiri dalam pemenuhan standar akreditasi rumah sakit. 

METODE PENELITIAN 



Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksploratif dengan metode deskriptif 

yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi suatu 

keadaan dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah panitia 

rekam medis sebanyak 5 orang yang terdiri dari ketua panitia rekam medis, dan 

anggota dengan croschek terhadap dokumen rekam medis rawat inap di Rumah Sakit 

Muhammadiyah Selogiri pada bulan Desember 2013 sejumlah 160 dokumen dan 

dokumen rekam medis rawat darurat bulan desember 2013 sejumlah 109 dokumen. 

Sedangkan untuk wawancara triangulasi adalah Direktur Rumah Sakit 

Muhammadiyah Selogiri yang bertanggung jawab penuh terhadap akreditasi rumah 

sakit di Rumah Sakit Muhammadiyah Selogiri. Instrumen penelitian yang dipakai 

adalah kerangka Focus Group Discusion, pedoman wawancara dan checklist 

penilaian elemen akreditasi Rumah Sakit. Data yang sudah masuk dianalisis dengan 

menggunakan Analisis isi (Content Analisys ) yaitu menganalisa isi dari hasil 

pengamatan dan analisis  deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran dalam 

bentuk tabel dan grafik tanpa dianalisis secara statistik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Evaluasi penyelenggaraan rekam medis dalam pemenuhan standar akreditasi 

rumah sakit di Rumah Sakit Muhammadiyah Selogiri didapatkan dari hasil Focus 

Group Discusion dengan panitia rekam medis, wawancara triangulasi dengan 

direktur rumah sakit yang bertanggung jawab dengan akreditasi rumah sakit dan 

Check list instrumen penilaian akreditasi rumah sakit yang mengacu pada panduan 

penilaian akreditasi rumah sakit. 

A. Hasil Observasi Penyelenggaraan Rekam Medis Dalam Pemenuhan Standar 

Akreditasi rumah sakit 



  

 

Tabel 1. Gambaran penyelenggaraan rekam medis sesuai dengan standar 
akreditasi rumah sakit di Rumah Sakit Muhammadiyah Selogiri 

Standar Jumlah Elemen 
Penilaian 

Hasil 
TP TS TT 

19 2 2 0 0 
19.1 5 0 5 0 

19.1.1 4 0 4 0 
19.2 6 2 2 2 
19.3 3 0 3 0 
19.4 7 2 5 0 
20 3 0 3 0 

20.1 2 2 0 0 
20.2 4 0 3 1 
21 5 0 3 2 

Total 41 8 28 5 
   
 

Pencapaian penyelenggaraan rekam medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Selogiri 

dilihat dari hasil observasi adalah dari 41 elemen penilaian yang diteliti 8 elemen 

penilaian dari 41 elemen tercapai penuh dengan persentase 20 %, 28 elemen 

penilaian dari 41 elemen penilaian tercapai sebagian dengan persentase 68%, 5 

elemen penilaian dari 41 elemen penilaian tidak tercapai dengan persentase 12% 

tidak tercapai. 

Berdasarkan pada hasil penelitian pada regulasi bukti /dokumen pelaksanaan 

belum lengkap untuk memenuhi elemen penilaian seperti yang dipersyaratkan dalam 

ketentuan SK Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor 

HK0204/01/I/2790/11 tentang standar akreditasi rumah sakit yang seharusnya rumah 

sakit mengumpulkan dan menganalisa kumpulan data untuk mendukung asuhan pasien dan 

manajemen rumah sakit. Kumpulan data memberikan gambaran/profil rumah sakit selama 

kurun waktu tertentu dan memungkinkan untuk membandingkan kinerja dengan rumah sakit 

lain. Jadi, kumpulan data merupakan suatu bagian penting dalam kegiatan peningkatan 

kinerja rumah sakit. Secara khusus, kumpulan data dari risk management/manajemen risiko, 

sistem manajemen utilitas, pencegahan dan pengendalian infeksi, dan review 



pemanfaatan/utilisasi dapat membantu rumah sakit untuk mengetahui kinerjanya terkini dan 

mengidentifikasi peluang untuk peningkatan/perbaikan. Hal tersebut dikarenakan panitia 

mutu rumah sakit pada tahun 2013 tidak berjalan sesuai program kerja. Rumah sakit 

mempunyai proses untuk mengumpulkan data dan telah menetapkan data dan informasi apa 

yang secara rutin (regular) dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan staf klinis dan 

manajemen di rumah sakit, serta agen/badan/ pihak lain di luar rumah sakit.  

Berdasarkan pada hasil penelitian pada regulasi bukti /dokumen pelaksanaan 

dan kebijakan / SK sudah lengkap sehingga untuk elemen penilaian pada standar ini 

sudah tercapai penuh. Rumah sakit memberikan data pada badan / pihak di luar 

rumah sakit berdasarkan pada Sistem Informasi Rumah Sakit revisi 6 tahun 2011. 

Rumah Sakit mempunyai proses untuk menggunakan atau berpartisipasi dalam database 

eksternal. Berdasarkan pada hasil penelitian untuk elemen penilaian rumah sakit 

mempunyai proses untuk berpartisipasi dalam atau menggunakan informasi dari data base 

eksternal, rumah sakit berkontribusi data atau informasi kepada data base eksternal sesuai 

peraturan dan perundang-undangan, keamanan dan kerahasiaan dijaga ketika berkontribusi 

atau menggunakan  data base eksternal sudah tercapai sebagian dalam hal ini contoh data 

base eksternal yaitu data base BPJS tetapi untuk regulasi pedoman belum ada pedoman kerja 

yang ditetapkan. Pada elemen penilaian rumah sakit membandingkan kinerjanya dengan 

menggunakan rujukan/ referensi dari data base eksternal belum dilaksanakan sehingga tidak 

tercapai yang seharusnya melalui partisipasi dalam kinerja data base eksternal, rumah sakit 

dapat membandingkan kinerjanya dengan rumah sakit yang sejenis, baik lokal, secara 

nasional maupun internasional untuk mengidentifikasi peluang guna peningkatan dan 

pendokumentasian tingkat kinerja rumah sakit Rumah sakit mendukung asuhan pasien, 

pendidikan, riset, dan manajemen dengan informasi yang tepat waktu dari sumber 

data terkini. 



  

 

 Berdasarkan pada hasil penelitian dan hasil focus group discusion untuk 

elemen penilaian informasi ilmiah terkini dan informasi lain mendukung pelayanan 

pasien, informasi ilmiah terkini dan informasi lain mendukung pendidikan klinik, 

informasi profesional terkini dan informasi lain untuk mendukung manajemen baru 

tercapai sebagian dikarenakan pada regulasi bukti / dokumen pelaksanaan belum 

lengkap. Tidak tercapai untuk elemen penilaian informasi ilmiah terkini dan 

informasi lain mendukung riset dikarenakan belum pernah dilakukan riset sedangkan 

untuk elemen penilaian informasi diberikan dalam kerangka waktu yang memenuhi 

harapan  pengguna tidak tercapai karena rumah sakit belum menyiapkan layanan 

informasi yang berbasis web sehingga memberi kemudahan bagi pengguna. 

B. Penyebab belum terpenuhinya elemen – elemen penilaian rekam medis pasien 

dalam Standar Akreditasi Rumah Sakit 

Berdasarkan pada hasil penelitian dari 11 standar yang terdiri dari 41 elemen 

penilaian dengan hasil 8 elemen penilaian yang tercapai penuh, ada 27 elemen 

penilaian tercapai sebagian dan 6 elemen penilaian tidak tercapai. Berdasarkan hasil 

penelitian dengan menggunakan cheklist review kelengkapan pengisian rekam medis, 

cheklist penilaian akreditasi, hasil focus group discusion, hasil wawancara triangulasi 

dapat diketahui penyebab belum terpenuhinya elemen – elemen penilaian rekam 

medis pasien dalam Standar Akreditasi Rumah Sakit adalah kelengkapan pengisian 

rekam medis berdasarkan pada review identifikasi, review laporan yang penting, 

review auntetifkasi, dan review pencatatan belum 100% lengkap yang sesuai dengan 

standar pelayanan minimal rekam medis dan indikator mutu pelayanan yang 

standarnya pengisian rekam medis 100% lengkap.  



Menurut ( Tiara dkk, 2010), dalam penelitiannya yang berjudul analisis 

ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta, penyebab ketidaklengkapan pengisian rekam medis 

disebabkan karena keterbatasan waktu dokter, waktu yang sangat terbatas sehingga 

dokter tidak sempat mengisi berkas rekam medis, dan kurang disiplinnya dokter 

terhadap pengisian rekam medis, kurangnya kesadaran dari dokter akan pentingnya 

kelengkapan pengisian berkas rekam medis dan ketidakdisiplinan dari dokter yang 

bertanggung merawat pasien. Pada bukti/ dokumen pelaksanaan dan pada regulasi 

SPO, pedoman, kebijakan / SK belum semuanya lengkap sehingga belum memenuhi 

standar akreditasi sesuai panduan penilaian akreditasi 2012, belum semuanya sumber 

daya manusia memahami semua elemen penilaian yang dipersyaratkan pada standar 

akreditasi terbukti dengan belum ada dalam program diklat untuk mengadakan 

pelatihan bagi karyawan baik di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit. 

Masih kurangnya dukungan manajemen rumah sakit dalam penyelenggaraan rekam 

medis pasien dalam pemenuhan standar akreditasi rumah sakit karena belum adanya 

pengelompokan menurut fungsi-fungsi dalam rumah sakit terkait dengan pelayanan 

pasien, upaya menciptakan organisasi manajemen yang aman, efektif, terkelola 

dengan baik. Fungsi- fungsi ini juga harus konsisten, berlaku untuk dipatuhi oleh, 

setiap unit/ bagian/ instalasi. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Penyelenggaraan rekam medis pasien dalam pemenuhan Standar    Akreditasi 

Rumah Sakit di Rumah Sakit Muhammadiyah Selogiri dari 10 standar dengan 



  

 

elemen – elemen penilaian 41 elemen penilaian, 8 elemen penilaian tercapai penuh, 

28 elemen tercapai ebagian, 5 elemen tidak tercapai. 

Penyebab belum terpenuhinya elemen-elemen penilaian rekam medis pasien 

dalam Standar Akreditasi Rumah Sakit dikarenakan pengisian rekam medis yang 

kurang lengkap, bukti/ dokumen pelaksanaan, SPO, kebijakan / SK kurang lengkap, 

Sumber daya manusia belum semua paham, dan kurang dukungan manajemen dan 

program diklat. 

B. Saran 

Menetapkan kebijakan rumah sakit dan pedoman kerja terkait penyelenggaraan 

rekam medis, Pendidikan dan pelatihan untuk staf baik pada lingkungan rumah 

sakit maupun mengikuti pelatihan di luar rumah sakit. Laporan hasil evaluasi 

kelengkapan pengisian rekam medis dimasukkan dalam kriteria penilaian kinerja 

unit dan Unit Rekam Medis mendesain ulang formulir rekam medis.  
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