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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut American Hospital Association  dalam Azwar (1996), rumah 

sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga profesional yang 

terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan 

pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, 

diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rumah sakit 

sebagai institusi yang melayani kesehatan masyarakat harus mampu 

memberikan pelayanan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Salah satu bagian penting di suatu 

rumah sakit dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan adalah 

rekam medis.  

Rekam medis diartikan sebagai keterangan baik yang tertulis maupun 

yang terekam tentang identitas, anamnese, pemeriksaan fisik, laboratorium, 

diagnosa serta segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada 

pasien, dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun yang 

mendapatkan pelayanan gawat darurat (Depkes, 1997).   Dalam artian 

sederhana rekam medis hanya merupakan catatan dan dokumen yang berisi 

tentang kondisi pasien, tetapi jika dikaji lebih mendalam rekam medis 

mempunyai makna yang kompleks tidak hanya catatan biasa, karena didalam 

catatan tersebut sudah tercermin segala informasi menyangkut seorang pasien 
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yang akan dijadikan dasar didalam menentukan tindakan lebih lanjut dalam 

upaya pelayanan maupun tindakan medis lainnya yang diberikan kepada 

seorang pasien yang datang kerumah sakit (Depkes, 1997). Salah satu cara 

yang dapat digunakan dalam mengelola informasi yang ada di dalam rekam 

medis adalah dengan menggunakan sistem informasi.  

Menurut Kristanto (2008) sistem informasi merupakan kumpulan dari 

perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat manusia yang 

akan mengolah data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak 

tersebut. Dengan menggunakan sistem informasi diharapkan  informasi yang 

dihasilkan dapat lebih berkualitas. Menurut Kristanto (2008) kualitas 

informasi tergantung dari 3 hal yang sangat dominan yaitu keakuratan 

informasi, ketepatan waktu dari informasi dan relevan. Yang dimaksud 

dengan akurat adalah informasi yang dihasilkan harus bebas dari kesalahan-

kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi 

tersebut, yang dimaksud dengan tepat waktu adalah informasi yang diterima 

harus tepat pada waktunya sebab kalau informasi yang diterima terlambat 

maka informasi tersebut sudah tidak berguna lagi dan yang dimaksud dengan 

relevan adalah informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima, sebab 

informasi ini akan digunakan untuk pengambilan suatu keputusan dalam 

pemecahan suatu permasalahan. 

Sektor kesehatan yang merupakan salah satu sektor pembangunan 

yang sedang mendapat perhatian besar dari pemerintah, merupakan salah satu 

sektor pembangunan yang sangat potensial untuk dapat diintegrasikan dengan 
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kehadiran teknologi informasi. Salah satu contoh aplikasi teknologi informasi 

di bidang kesehatan adalah dengan mengimplementasikan suatu sistem 

jaringan kesehatan global dalam satu komunitas, yang dapat berbasis pada 

local area network. Kemajuan perkembangan rumah sakit di Indonesia, baik 

dari aspek administratif atau teknologi, maka proses pelayanan kesehatan di 

Indonesia dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Sehingga untuk 

mewujudkan hal tersebut serta mengembangkan mutu rumah sakit dibutuhkan 

beberapa fasilitas pendukung yang dapat meningkatkan pelayanan serta 

memberikan kemudahan terhadap pasien serta pengunjung rumah sakit. Salah 

satu rumah sakit yang menggunakan sistem informasi/ teknologi informasi 

adalah Rumah Sakit Islam Klaten dengan menggunakan sistem informasi 

berbasis DOS (Disk Operating System). Sistem informasi berbasis DOS 

adalah merupakan sistem operasi pertama microsoft yang digunakan pada 

komputer-komputer versi lama.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dengan metode wawancara yang 

telah dilakukan oleh peneliti kepada kepala sub bagian rekam medis pada 

tanggal 4 Januari 2014, ditemukan beberapa hal yaitu sistem informasi rekam 

medis yang digunakan di Rumah Sakit Islam Klaten adalah sistem informasi 

berbasis DOS dimana sistem ini tidak dapat dikembangkan menjadi sistem 

informasi yang lebih sempurna sesuai dengan perkembangan zaman sekarang 

dan sistem ini telah digunakan sejak tahun 2004 dan belum pernah dilakukan 

evaluasi terhadap sistem ini sebelumnya.  
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Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan menghasilkan 

beberapa informasi diantaranya sistem informasi ini terkadang mengalami 

error dan memberikan respon (loading) yang lama, masih adanya data yang 

tidak terisi dengan lengkap, adanya petugas yang merasakan lebih besar biaya 

yang dikeluarkan rumah sakit untuk sistem informasi dibandingkan dengan 

manfaat yang diterima, adanya selain petugas yang berwenang yang dapat 

mengakses dengan menggunakan sistem informasi rekam medis, tidak adanya 

sistem keamanan yang dipasang di sistem informasi rekam medis, masih 

kurangnya jumlah penyediaan alat kerja dan sumberdaya manusia, masih 

adanya petugas yang melakukan input data secara berulang-ulang, masih 

adanya pasien yang komplen terkait pelayanan yang diberikan oleh sistem 

informasi. Selama ini tela h ada wacana dari pihak rumah sakit untuk 

mengganti atau mengembangkan sistem informasi rekam medis di rumah 

sakit islam klaten.  

Dilatarbelakangi hal tersebut di atas, peneliti bermaksud merancang 

sebuah sistem informasi rekam medis di Rumah sakit Islam K laten  

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah rancangan sistem informasi rekam medis di Rumah Sakit 

Islam Klaten?  
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C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Merancang sistem informasi rekam medis di Rumah Sakit Islam Klaten 

2. Tujuan Khusus 

a) Mengidentifikasi kebutuhan petugas rekam medis terkait sistem 

informasi rekam medis yang akan dibangun. 

b) Membuat desain sistem terkait sistem informasi rekam medis yang 

akan dibangun.  

D. Manfaat  

1. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada rumah sakit apabila 

akan melakukan perbaikan atau perubahan terhadap sistem informasi 

rekam medis  

2. Bagi Peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dan alat bantu bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dengan tema 

yang hampir sama, dan dapat dijadikan sebagai penelitian lanjutan.  

 

 

 

 

 

 


