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ABSTRAK 
Resume medis merupakan formulir dalam suatu dokumen rekam medis yang 
harus diisi lengkap. Berdasarkan hasil survey di Rumah Sakit Mulia Hati 
Wonogiri terdapat ketidaklengkapan dalam pengisiannya. Tujuan Penelitian yaitu 
menganalisis kelengkapan resume medis pasien hyperplasia of prostate pada 
dokumen rekam medis rawat inap di RS Mulia Hati Wonogiri tahun 2013. Jenis 
penelitian yaitu deskriptif dengan rancangan penelitian retrospektif. Populasi 
penelitian ini resume medis dokumen rekam medis rawat inap di RS Mulia Hati 
yaitu 83 dokumen. Teknik pengambilan sampel yaitu sampling jenuh. Hasil 
penelitiannya kelengkapan review identifikasi rekam medis diisi item nama 34 
DRM (41%) dan umur 34 (41%). Review informasi pelaporan diisi item diagnosa 
masuk dan diagnosa akhir 58 (70%), operasi 53 (64%), dan ringkasan riwayat 
sebesar 35 DRM (42%). Review otentikasi nama dokter 47 DRM (57%). Review 
pendokumentasian yang benar pada pencatatan jelas dan terbaca 53 DRM ( 64%). 
 
Kata kunci : Kelengkapan, Resume Medis, Hyperplasia of Prostate 
 
 
ABSTRACT 
Resume patient is in the form of a medical record documents that must be 
completed. Based on the survey results in the Mulia Hati Hospital Wonogiri 
incompleteness contained in the filling. The purpose of research is to analyze the 
completeness of medical resume hyperplasia of prostate patients on medical 
record documents in Mulia Hati Hospital Wonogiri in 2013. Type a descriptive 
study using a retrospective study design. The population of this study was to 
document the medical resume medical records of hospitalized patients in the 
Mulia Hati hospital Wonogiri is 83 documents. Sampling technique is saturated 
sampling. The results showed completeness identification document on the review 
of the medical records were filled in by name items 34(41%) and the age of 
34(41%). Review reporting that filled important in the diagnosis of entered and 
final diagnosis items by 58(70%), operating at 53(64%), and a summary of the 
history of 35 DRM (42%). Review the authentication name of the doctor is 
47(57%). Review documentation right in clear and legible records of 53 DRM 
(64%). 
 
Keywords: Completeness, medical resume, Prostate Of Hyperplasia 
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PENDAHULUAN 

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan dan tempat  

penyelenggaraan upaya kesehatan serta suatu organisasi dengan sistem terbuka 

dan selalu berinteraksi dengan lingkungannya untuk mencapai suatu 

keseimbangan yang dinamis dan mempunyai fungsi utama melayani masyarakat 

yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Setiap kegiatan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan yang optimal bagi masyarakat merupakan upaya 

kesehatan. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan peningkatan 

kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit 

(kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, 

terpadu dan berkesinambungan. Semakin tinggi tingkat kecerdasan dan sosial 

ekonomi masyarakat, maka pengetahuan mereka terhadap penyakit, biaya, 

administrasi maupun upaya penyembuhan semakin baik. Masyarakat akan 

menuntut penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pelayanan 

kesehatan yang baik dan berkualitas tidak terlepas dari peran tenaga medis dan 

nonmedis (Undang – Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit). 

Rekam medis tidak hanya sekedar kegiatan pencatatan, akan tetapi 

mempunyai pengertian sebgai suatu sistem penyelenggaraan rekam medis yaitu 

mulai pencatatan selama pasien mendapatkan pelayanan medik, dilanjutkan 

dengan penanganan berkas rekam medis yang meliputi penyelenggaraan 

penyimpanan serta pengeluaran berkas dari tempat penyimpanan untuk melayani 

permintaan/ peminjaman apabila dari pasien atau untuk keperluan lainnya 

(Depkes RI, 2006). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

269/Menkes/Per/III/2008, resume medis dibuat sebagai ringkasan pelayanan yang 

diberikan oleh tenaga kesehatan, khususnya dokter, selama masa perawatan 

hingga pasien keluar dari rumah sakit baik dalam keadaan hidup maupun 

meninggal. Resume medis dapat menjadi bahan kajian untuk pengendalian mutu 

rekam medis. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi, karena 

isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai 

tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Berkas 
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rekam medis mempunyai nilai medis, karena catatan tersebut dipergunakan 

sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan / perawatan yang harus diberikan 

kepada seorang pasien. Pada aspek hukum, isi rekam medis menyangkut masalah 

adanya jaminan kepastian. 

Resume medis haruslah lengkap dan dibuat dengan singkat disertai dengan 

nama dan tanda tangan dokter yang merawat pasien serta dapat menjelaskan 

informasi penting mengenai pasien terutama penyakit, pemeriksaan yang 

dilakukan, dan pengobatan yang didapat terhadap pasien. Dokter sebagai pemberi 

pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk mengisi dokumen rekam medis, 

terutama resume medis secara lengkap (Depkes RI, 2006). 

Ketidaklengkapan resume medis menjadi salah satu masalah karena 

resume medis dapat memberikan informasi terinci tentang apa yang sudah terjadi 

selama pasien dirawat di rumah sakit sehingga berdampak pada mutu rekam 

medis serta layanan yang diberikan oleh rumah sakit (KKI, 2006). 

Dari hasil penelitian Dewi Kurniawati (2013) yang berjudul Tinjauan 

Pengisian Resume Keluar Rawat Inap Ruang Teratai Triwulan IV di RSUD 

Kabupaten Ciamis Tahun 2012 menyebutkan bahwa dalam hal kelengkapan 

dokumen rekam medis (DRM) pada resume keluar rata – rata persentase sebesar 

94% yang terisi dan 6% yang tidak terisi. Sedangkan standar pelayanan minimal 

menurut Depkes RI tahun 2006 dikatakan lengkap itu mencapai 100%, sehingga 

kelengkapan DRM pada resume keluar di RSUD kabupaten Ciamis dikategorikan 

belum lengkap. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik 

untuk melaksanakan penelitian survey pendahuluan di Rumah Sakit Mulia Hati 

Wonogiri yang diambil dari salah satu 10 besar penyakit yaitu penyakit 

hyperplasia of prostate, 20 dokumen rekam medis yang diobservasi diketahui 

review identifikasi nomor rekam medis terdapat 10 (50%) resume medis yang 

tidak lengkap. Nama pasien terdapat 8 (40%) resume medis yang tidak lengkap. 

Umur pasien 7 (35%) resume medis yang tidak lengkap. Jenis kelamin pasien 11 

(60%) resume medis yang tidak lengkap. Review Pelaporan yang penting terdapat 

12 (60%) resume medis yang tidak lengkap. Review Otentikasi tanggal pengisian 

14 (70%) resume medis yang tidak lengkap. Nama dokter terdapat 5 (25%) 
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resume medis tidak lengkap. Tanda tangan dokter semua terisi lengkap yaitu 20 

dokumen (100%). Review pendokumentasian yang benar pada komponen 

pencatatan jelas dan terbaca terdapat 2 dokumen (10%) yang tidak benar. 

Pembetulan kesalahan yang benar terdapat 14 (70%) yang tidak benar. Tingkat 

ketidaklengkapan ini dapat berakibat pada pelayanan pasien dan tingkat IMR 

(Incomplete Medical Record) menjadi tinggi. Oleh karena berdasarkan latar 

belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul 

“Analisis Kelengkapan Pengisian Resume Medis Pasien Hyperplasia of Prostate 

pada Dokumen Rekam Medis Rawat Inap di Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri 

Tahun 2013” 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis  kelengkapan resume medis 

pasien hyperplasia of prostate pada dokumen rekam medis rawat inap di Rumah 

Sakit Mulia Hati Wonogiri tahun 2013. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan rancangan 

penelitian retrospektif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret - Juni 2014. 

Populasi dalam penelitian ini adalah dokumen rekam medis rawat inap sebanyak 

83 dokumen. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Sampel 

jenuh. Variabel dalam penelitian ini kelengkapan resume medis, sedangkan sub 

variabel adalah kelengkapan identitas pasien, pelaporan, otentikasi, 

pendokumentasian yang benar pada resume medis. 

Instrumen penelitian ini berupa checklist observasi. Checklist observasi 

digunakan untuk mengetahui kelengkapan informasi medis pada resume medis. 

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk melihat, memaparkan 

atau menggambarkan kelengkapan resume medis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri pada bulan 

Maret - Juni 2014 dengan jumlah sampel yaitu dokumen rekam medis pasien 

rawat inap sebanyak 83 dokumen rekam medis.  
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1. Resume Medis Berdasarkan Review Identifikasi Pasien: 

Tabel 3. Review Identifikasi 
Pada Pengisian Resume Medis Diagnosis Hyperplasia of Prostate 

di Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri 
 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa persentase tertinggi 

kelengkapan identifikasi pasien dokumen rekam medis pada lembar resume 

medis dengan Diagnosis Hyperplasia of Prostate adalah item Nomor RM dan 

Jenis Kelamin sebesar 35 dokumen rekam medis (42%). Sedangkan 

persentase terendah terdapat pada Nama dan Umur sebesar 34 dokumen 

rekam medis (41%). Dilihat dari jumlah tenaga medis yang dapat mengisi 

resume medis, ternyata petugas medis (dokter atau perawat) yang ada masih 

melewatkan isian review identifikasi yang isinya nama, nomor rekam medis, 

umur, jenis kelamin. Menurut responden yang ada di rumah sakit, hal yang 

menyebabkan resume medis pada review identifikasi pasien tidak diisi yaitu 

petugas tidak konsisten dan tidak mengecek kembali setiap item pada DRM 

dalam mengisi item review identifikasi pasien lembar resume medis diagnosis 

Hyperplasia of Prostate di rumah sakit Mulia Hati Wonogiri, sebab petugas 

diwajibkan mengecek kembali terhadap setiap lembar pada dokumen rekam 

medis (DRM) agar diisi item yang belum terisi yang memuat nama pasien, 

nomor rekam medis, jenis kelamin, dan umur (Sudra, 2013).  

Lembar resume medis terletak paling belakang dari setiap lembar pada 

dokumen rekam medis, petugas hanya mencatat pada lembar – lembar DRM 

bagian depan saja sehingga lembar di akhir tidak diisi. Hal ini dibuktikan dari 

No 

Item Review 
Identifikasi 

Pasien 
Resume Medis 

Persentase Isian Kelengkapan 
Identifikasi 

Diisi Tidak Diisi 
Jumlah % Jumlah % 

1. Nama 34 41 49 59 
2. Nomor RM 35 42 48 58 
3. Jenis Kelamin 35 42 48 58 
4. Umur 34 41 49 59 
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83 dokumen rekam medis yang diteliti, terdapat item nama 49 (59%), item 

nomor rekam medis sejumlah 48 (58%), item jenis kelamin terdapat 48 

(58%), dan item 49 (59%) lembar resume medis yang tidak diisi. Isian pada 

review identifikasi pada setiap lembar DRM termasuk data administratif 

sebagai informasi demografi haruslah diisi secara lengkap karena jika tidak 

diisi berakibat tidak dapat menginformasikan identitas pasien sebagai basis 

data statistik, riset dan sumber perencanaan rumah sakit atau organisasi 

pelayanan kesehatan (Hatta, 2010). Akibat yang lain item identifikasi tidak 

diisi yaitu tidak dapat memberikan informasi penting pada aspek hukum 

sebagai jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan pada kegunaan rekam 

medis (Depkes, 2006). 

Hal ini belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) no: 

001/300.IV/03/2013 tentang Pengisian Dokumen Rekam Medis dan Buku 

Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis (BPPRM) Rumah Sakit Mulia Hati 

Wonogiri tentang resume medis yang mana isiannya harus lengkap. 

2. Resume Medis Berdasarkan Review Informasi Pelaporan : 

Tabel 4. Review Informasi Pelaporan 
Pada Pengisian Resume Medis Diagnosis Hyperplasia of Prostate 

di Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri 

No Item Pelaporan yang Penting 
Resume Medis 

Persentase Isian Kelengkapan 
Pelaporan Penting 

Diisi Tidak Diisi 
Jumlah % Jumlah % 

1. Diagnosa masuk 58 70 25 30 

2. Diagnosa akhir 58 70 25 30 

3. Operasi 53 64 30 36 

4. Ringkasan riwayat 35 42 48 58 

5. Pemeriksaan fisik 28 34 55 66 

6. Hasil pemeriksaan penunjang 28 34 55 66 

7. 
Perkembangan selama 
perawatan/ dengan 
komplikasi 

23 28 60 72 

8. Keadaan pasien pulang 50 60 33 40 
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Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa  persentase tertinggi 

kelengkapan informasi pelaporan dokumen rekam medis pada lembar resume 

medis dengan Diagnosis Hyperplasia of Prostate adalah item diagnosa masuk 

dan diagnosa akhir sebesar 58 dokumen rekam medis (70%). Sedangkan 

persentase terendah terdapat pada item perkembangan perawatan atau dengan 

komplikasi sebesar 23 dokumen rekam medis (28%). Setelah di cek ulang, 

peneliti menemukan masih banyak isian review pelaporan belum terisi semua. 

Berdasarkan wawancara dengan petugas rekam medis, item – item tersebut 

pada resume medis tidak terisi dikarenakan dokter dan atau petugas terkait 

terkadang hanya menuliskan atau mengisi pada lembar ringkasan masuk 

keluar saja dan tidak menuliskan lagi pada lembar resume medis, pasien yang 

banyak, pasien APS (Atas Permintaan Sendiri), beban kerja yang banyak 

(dokter bekerja tidak di rumah sakit tersebut saja), memakan banyak waktu, 

berkas rekam medis sudah terdistribusi ke bagian lain. Sesuai pernyataan 

(Rohman, 2011) bahwa sebab diagnosa tidak diisi yaitu pasien yang banyak, 

pasien APS (Atas Permintaan Sendiri), berkas rekam medis sudah 

terdistribusi ke bagian lain, memakan waktu yang banyak. Keadaan ini 

dibuktikan dari 83 dokumen rekam medis yang diteliti, terdapat item diagnosa 

masuk sebesar 25 (30%) dan diagnosa akhir sebesar 25 (30%), item operasi 

sebesar 30 (36%), item ringkasan riwayat sebesar 48 (58%), item 

pemeriksaan fisik sebesar 55 (66%), item hasil pemeriksaan penunjang 

sebesar 55 (66%), item perkembangan selama perawatan/ dengan komplikasi 

sebesar 60 (72%), item keadaan pasien keluar sebesar 33 (40%) lembar 

resume medis yang tidak diisi. 

Dalam pernyataan Hatta (2010) bahwa isian item diagnosa masuk, 

diagnosa akhir, operasi, ringkasan riwayat, pemeriksaan fisik, hasil 

pemeriksaan penunjang, dan catatan perkembangan pada dokumen rekam 

medis haruslah diisi karena hal tersebut merupakan gambaran subjektif yang 

mempertegas alasan diperlukannya pengobatan medis yang dapat berakibat 

pada pelayanan pasien. Sebagai contoh jika item diagnosa tidak diisi yaitu 
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berpengaruh pada pemberian kode diagnosa yang ada di dalam rekam medis 

yang selanjutnya diindeks agar memudahkan pelayanan pada penyajian 

informasi untuk menunjang fungsi perencanaan, manajemen, dan riset 

kesehatan. Contoh lainnya yaitu item pemeriksaan fisik jika tidak diisi yaitu 

tidak dapat mengetahui tindakan selanjutnya atau pembedahannya karena 

pemeriksaan fisik merupakan awal dari akan diberikannya tindakan 

pembedahan. 

Hal ini belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) no: 

001/300.IV/03/2013 tentang Pengisian Dokumen Rekam Medis dan Buku 

Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis (BPPRM) Rumah Sakit Mulia Hati 

Wonogiri tentang resume medis yaitu pelaporan yang penting meliputi 

riwayat penyakit pasien dari awal masuk sampai keluar rumah sakit harus 

diisi  lengkap. Kelengkapan tersebut berperan dalam pemberian seluruh 

informasi penting tentang isian pada resume medis, sehingga dalam 

memberikan pelayanan medis dan pengobatan kepada pasien dapat 

berkesinambungan apabila pasien tersebut dirawat kembali di rumah sakit 

(Depkes, 2006). 

3. Resume Medis Berdasarkan Review Kelengkapan Otentikasi: 

Tabel 5. Review Otentikasi 
Pada Pengisian Resume Medis Diagnosis Hyperplasia of Prostate 

di Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri 
 

No 
Item Kelengkapan 

Otentikasi 
Resume Medis 

Persentase Isian Kelengkapan 
Otentikasi 

Diisi Tidak Diisi 
Jumlah % Jumlah % 

1. Tanggal pengisian 32 38 51 62 

2. Tanda tangan 
dokter 33 40 50 60 

3. Nama dokter 47 57 36 43 
 

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa persentase tertinggi 

kelengkapan otentikasi dokumen rekam medis pada lembar resume medis 
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dengan Diagnosis Hyperplasia of Prostate adalah item nama dokter sebesar 

47 dokumen rekam medis (57%). Sedangkan persentase terendah terdapat 

pada item tanggal pengisian sebesar 32 dokumen rekam medis (38%). Hal ini 

dibuktikan petugas rekam medis dan peneliti menemukan ada beberapa isian 

pada review otentikasi tidak terisi. Isian tanggal pengisian, tanda tangan 

dokter, nama dokter pada dokumen rekam medis merupakan data klinis yang 

diartikan sebagai data hasil pemeriksaan, pengobatan, perawatan yang 

dilakukan oleh praktisi kesehatan dan penunjang medis terhadap pasien rawat 

inap maupun rawat jalan oleh karena itu perlu diisinya item tanggal pengisian 

guna mengetahui dan mencatat kapan pasien keluar rumah sakit, tanda tangan 

dokter untuk memperkuat tanggungjawab seorang dokter dalam pemberian 

tindakan medis, nama dokter untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

pelayanan medis terhadap pasien, sehingga hal tersebut dapat menunjang 

pelayanan medis (Hatta, 2010). Akibat dokumen rekam medis (DRM) rawat 

inap tidak terdapat tanggal pengisian pada lembar resume medis akan 

mengakibatkan petugas rekam medis sulit mencocokkan dengan lembar 

lainnya pada DRM jika pasien dirawat kembali di rumah sakit dengan 

diagnosis berbeda dan tanggal pengisian pada resume medis termasuk bagian 

dari dokumen rekam medis, apabila tidak terdapat tanda tangan dokter  dan 

nama dokter akan mengakibatkan petugas rekam medis sulit menentukan 

dokter yang bertanggungjawab terhadap perawatan yang diberikan kepada 

pasien, oleh karena itu dokter harus membubuhkan tandatangan dan nama 

dokter di resume medis tersebut (Depkes, 2006). 

Hal ini belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) no: 

001/300.IV/03/2013 tentang Pengisian Dokumen Rekam Medis dan Buku 

Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis (BPPRM) Rumah Sakit Mulia Hati 

Wonogiri tentang resume medis yang mana tanggal pengisian diisi saat pasien 

akan selesai rawat inap, tanda tangan dokter diisi sesuai dokter yang merawat, 

nama dokter diisi sesuai dokter yang merawat. 
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4. Resume Medis Berdasarkan Pendokumentasian yang benar : 

Tabel 6. Review Pendokumentasian Yang Benar 
Pada Pengisian Resume Medis Diagnosis Hyperplasia of Prostate 

di Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri 
 

B 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa  persentase tertinggi 

pendokumentasian yang benar pada dokumen rekam medis dengan Diagnosis 

Hyperplasia of Prostate adalah pencatatan jelas dan terbaca sebesar 53 

dokumen rekam medis (64%). Sedangkan persentase terendah terdapat pada 

Pembetulan kesalahan sebesar 51 dokumen rekam medis (61%). Dikarenakan 

petugas rekam medis berkata menemukan tulisan yang susah dibaca dan 

pembetulan kesalahan yang salah pada hampir seluruh isian dokumen rekam 

medis, termasuk salah satunya resume medis pasien Hyperplasia of Prostate. 
Hal ini dikarenakan petugas yang mengisi hanya mengisi secepatnya saja tanpa 

meninjau isian apa yang akan ditulis. Penyelenggaraan ini tidak sesuai dan belum 

ada di Standar Operasional Prosedur (SOP) no: 001/300.IV/03/2013 tentang 

Pengisian Dokumen Rekam Medis Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri. 

Persentase ini merupakan gambaran kualitas rumah sakit sehingga perlu 

tindak lanjut dari pihak manajemen rekam medis agar dokumen rekam medis mampu 

menjadi dokumen yang menjelaskan kronologis kejadian terbaca dengan jelas. Hal 

ini juga belum sesuai dengan Permenkes No.269 MENKES/PER/III/2008 tentang 

rekam medis dikarenakan tulisan pada rekam medis sebagai tanggungjawab yang 

mengisi yaitu dokter. Sedangkan persentase pada Pembetulan kesalahan sebesar 32 

dokumen rekam medis (39%) disebabkan petugas dalam pembetulan kesalahan 

hanya melakukan dengan cara dicoret-coret saja yang salah dan diganti yang benar 

tanpa ada tanda tangan / paraf. Pembetulan kesalahan yang tidak sesuai dan belum 

No 

Komponen Review 

Pendokumentasian Yang 

Benar Resume Medis 

Persentase Isian 

Pendokumentasian 

Benar Tidak Benar 

Jumlah % Jumlah % 

1. Pencatatan jelas dan terbaca 53 64 30 36 

2. Pembetulan kesalahan 51 61 32 39 
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ada di Standar Operasional Prosedur (SOP) no: 001/300.IV/03/2013 tentang 

Pengisian Dokumen Rekam Medis. 

Persentase ini merupakan gambaran kualitas rumah sakit sehingga perlu 

tindak lanjut dari pihak manajemen rekam medis agar dokumen rekam medis mampu 

menjadi dokumen yang menjelaskan kronologis kejadian. Pembetulan kesalahan 

yang belum sesuai seperti dicoret dengan menghilangkan bekas catatan, 

menghilangkan catatan sebelumnya dengan tipe-x, dan hanya dilakukan pencoretan 

tanpa ada paraf serta tanggal. Hal ini tidak sesuai dengan Permenkes No.269 

MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis bab III pasal 5 ayat (6) bahwa 

pembetulan sebagaimana disebutkan pada ayat (5) hanya dapat dilakukan dengan 

cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf 

dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif yang meliputi 4 review ( review 

identifikasi, review informasi pelaporan, review otentikasi, revieew 

pendokumentasian yang benar) dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kelengkapan review identifikasi dokumen rekam medis yang diisi pada item 

nama sebesar 34 DRM (41%), item nomor rekam medis sebesar 35 DRM 

(42%), item jenis kelamin sebesar 35 DRM (42%), dan item umur sebesar 34 

DRM (41%). 

2. Kelengkapan review informasi pelaporan yang diisi pada item diagnosis 

masuk sebesar 58 DRM (70%), item diagnosa akhir sebesar 58 DRM (70%), 

item operasi sebesar 53 DRM (64%), item ringkasan riwayat sebesar 35 DRM 

(42%), item pemeriksaan fisik sebesar 28 DRM (34%), item hasil 

pemeriksaan penunjang sebesar 28 DRM (34%), item perkembangan selama 

perawatan sebesar 23 DRM (28%), dan item keadaan pasien pulang sebesar 

50 DRM (60%). 
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3. Kelengkapan review otentikasi yang diisi pada item tanggal pengisian sebesar 

32 DRM (38%), item tanda tangan dokter sebesar 33 DRM (40%), dan item 

nama dokter sebesar 47 DRM (57%). 

4. Kelengkapan review pendokumentasian yang benar pada pencatatan jelas dan 

terbaca sebesar 53 DRM ( 64%), dan pembetulan kesalahan sebesar 51 DRM 

( 61%). 

 

Saran 

1. Bagi petugas rekam medis yaitu perlu adanya peningkatan kesadaran dan 

kedisiplinan kepada petugas Asembling dalam melengkapi formulir rekam 

medis dengan cara sosialisasi kepada  perawat dan dokter yang bersangkutan. 

2. Bagi petugas rekam medis yaitu mengadakan pelatihan Analisis Kuantitatif 

pada petugas rekam medis khususnya untuk petugas Assembling agar 

diperoleh kualitas kerja yang baik dalam manajemen pengambilan keputusan 

rumah sakit. 

3. Bagi dokter dan perawat agar lebih memahami arti pentingnya kegunaan 

resume medis diisi lengkap, maka setiap meja kerja dilampirkan serta 

ditempel keharusan mengisi pengisian resume medis dengan cara – cara yang 

sudah ditentukan. 

4. Bagi rumah sakit membuat SOP tentang review pendokumentasian yang 

benar agar seluruh petugas medis terkait dapat bekerja menurut kebijakan 

yang ditetapkan di rumah sakit. 

5. Bagi rumah sakit yaitu sosialisasi ke seluruh petugas medis tentang keharusan 

pengisian resume medis. 
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