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ABSTRAK 
Salah satu jenis dukumgan pelayanan kesehatan di  rumah  sakit ialah rekam  
medis yang  digunakan untuk menyajikan informasi  tentang  segala proses 
pelayanan  medis yang diberikan. Perawat sebagai tenaga medis yang juga 
memberikan pelayanan kesehatan memiliki kewajiban untuk membuat 
dokumentasi dari tindakan asuhan keperawatan yang dilakukannya. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan perawat tentang rekam 
medis dan dokumentasi keperawatan dengan kelengkapan pencatatan dokumentasi 
keperawatan. Metode penelitian ini menggunakan rancangan  observasional 
dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian  ini seluruh perawat dan 
sampel berjumlah 30 orang  perawat yang terlibat langsung mengisi rekam medis 
dan  30 dokumen rekam  medis. Uji statistik menggunakan Chi Square dengan  
SPSS. Dalam penelitian ini ditemukan hasil analisis bivariat bermakna antara 
variabel pengetahuan tentang  rekam  medis p = 0,028  dan dokumentasi 
keperawatan p = 0,011 dengan kelengkapan pencatatan dokumentasi dalam rekam 
medis di RS Mulia Hati Wonogiri. 
 
Kata kunci : Pengetahuan, Perawat, Rekam Medis, Dokumentasi Keperawatan. 
 
ABSTRACT 
Any one kind endorsement health  services  in the hospital is medical record 
which are used for completely information about medical services processes 
which is given.Nurses as well as medical personnels providing health services 
have an obligation to make the nursing documentation measures they did. The 
aim of this research was to determine the relationship of the nurse's knowledge 
about the medical record and the nursing documentation with the completeness of 
filling  the nursing documentation. This study is an observational study with cross 
sectional design. The study population were all nurses and the sample  of 30 
nurses were involved in direct charge of medical record and 30 medical record  
document. Statistical tests using Chi Square with SPSS. In this research the 
results of bivariate analysis found a significant between the variables of 
knowledge about the  medical record p = 0,028  and the nursing documentation 
 p = 0,011 with the completeness of filling the nursing documentation in RS Mulia 
Hati Wonogiri. 
 
Keywords : Knowledge, Nurse, Medical Records, Nursing Documentation 
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PENDAHULUAN 

Rumah  Sakit sebagai salah satu bagian sistem pelayanan kesehatan secara 

garis besar memberikan pelayanan untuk masyarakat berupa pelayanan kesehatan. 

Perkembangan rumah sakit  pada awalnya hanya memberi pelayanan  yang 

bersifat  penyembuhan  terhadap pasien melalui rawat  inap. Namun  seiring 

berjalannya waktu karena kemajuan  ilmu pengetahuan khususnya teknologi 

kedokteran  rumah sakit semakin berkembang. Dengan demikian sasaran 

pelayanan kesehatan rumah sakit bukan hanya untuk individu pasien. Sehingga 

diharapkan pengelolaan sebuah rumah sakit dapat bersaing dalam  menghadapi 

persaingan global termasuk dapat diandalkan dalam memberikan pusat rujukan 

(Herlambang dan Arita, 2012). 

Tujuan  pengelolaan  rumah sakit agar  menghasilkan  produk  jasa atau 

pelayanan  kesehatan yang  benar-benar  menyentuh kebutuhan dan harapan  

pasien dari berbagai aspek menyangkut mutu  medis dan  non medis, jenis 

pelayanan, prosedur pelayanan, harga serta informasi yang dibutuhkan 

(Supriyanto dan Ernawaty, 2010). 

 Standar mutu pelayanan  kesehatan sebuah Rumah Sakit akan selalu 

terkait dengan  struktur, proses, dan outcome sistem pelayanan Rumah Sakit 

tersebut. Kompleksitas tenaga kerja dan jenis profesi yang dimiliki akan menjadi 

salah satu yang  ikut  menentukan  mutu  pelayanan  karena  pelayanan kesehatan 

di Rumah Sakit hampir  semuanya saling terkait satu bagian dengan  bagian  

yang  lain. Kewajiban  Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit diatur dalam 

Undang-Undang No.23. Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Herlambang dan   

Arita, 2012). 

 Salah satu jenis pelayanan kesehatan di  rumah  sakit ialah rekam medis 

dimana  merupakan  komponen penting dalam  manajemen Rumah Sakit yang  

digunakan untuk menyajikan  informasi  yang akurat dan  lengkap tentang  proses 

pelayanan  medis dan  kesehatan baik di masa lalu kini, maupun yang 

diperkirakan akan terjadi di masa datang  (Muninjaya, 2011). Catatan-catatan 

tersebut sangat penting untuk pelayanan bagi pasien karena dengan data yang  
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lengkap dapat memberikan informasi dalam menentukan keputusan baik 

pengobatan, penanganan, tindakan medis dan lainnya. 

Rekam  medis digunakan  untuk menunjang tertib administrasi dalam 

rangka upaya peningkatan  pelayanan  kesehatan. Rekam medis dimulai saat 

seorang pasien atau klien datang ke fasilitas kesehatan  meminta bantuan untuk 

memecahkan  masalah kesehatannya (Gondhodiputro, 2007). Oleh karena itu 

untuk menunjang tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan 

kesehatan di rumah sakit yang didukung oleh suatu sistem pengelolaan rekam 

medis yang cepat, tepat, bernilai dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Pembuatan  rekam medis dilaksanakan melalui pencatatan dan pendokumentasian  

hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan  pelayanan lain  yang   telah  diberikan  

kepada pasien. Sarana  pelayanan  kesehatan  wajib menyediakan  fasilitas  yang  

diperlukan  dalam  rangka penyelenggaraan  rekam  medis. Di rumah sakit, rekam  medis 

dibagi  menjadi  dua yaitu  rekam  medis  rawat  jalan  dan  rawat inap. Dalam 

praktiknya kelengkapan  pengisian  rekam  medis dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti latar belakang pendidikan tenaga kesehatan, lama masa kerja, 

pengetahuan mengenai rekam  medis,  ketrampilan  (Depkes RI, 2008). 

 Hal ini akan berpengaruh  pada mutu pelayanan kesehatan yang diberikan  

pada pasien sebab terkadang  pengisian rekam medis oleh dokter hanya  menulis  

seadanya dan sangat  tidak lengkap, serta perawat yang diberi wewenang untuk 

melakukan kegiatan medis tertentu kadang tidak mendokumentasikannya  

sehingga mengurangi  kelengkapan catatan perawat yang sifatnya sebagai 

dokumen pelengkap rekam medis. Kelengkapan pengisian  data catatan  

keperawatan sama pentingnya  dengan  catatan  rekam medis walaupun  hanya 

bersifat dokumen tambahan, namun dapat berguna untuk penanganan pasien pada 

kunjungan berikutnya. 

Dalam penelitian Dewi (2010)  tentang  hubungan antara pengetahuan 

dokter tentang rekam  medis dengan  kelengkapan pengisian data rekam  medis 

oleh dokter yang bertugas di bangsal anak RSUP Dr. Kariadi Semarang periode  

1-31 Agustus 2010  menyebutkan  bahwa dalam penelitian dari 28 rekam medis 

yang menjadi sampel penelitian, didapatkan  rekam medis yang kelengkapannya 
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kurang dari 90% sebanyak 25%. Dengan demikian  peneliti  menyimpulkan  

bahwa ada hubungan bermakna antara pengetahuan yang dimiliki dokter dengan 

kelengkapan pengisian data rekam medis. 

Dari  survey  pendahuluan   yang  dilakukan  di  Rumah Sakit Wonogiri 

terdapat 11 orang  perawat. Survey yang  digunakan  berupa asuhan   keperawatan  

dalam   rekam  medis  serta kuesioner  yang  telah  diisi dilihat dari pengetahuan 

perawat tentang rekam medis dan cara  penulisan dokumentasi asuhan 

keperawatan. Sehingga rekam medis yang  diambil  sesuai  jumlah  perawat  yang  

melengkapi  catatan  keperawatan ini sebanyak 11 rekam medis secara acak. Dari 

11 responden yang diteliti, 6 orang memiliki pengetahuan yang baik tentang  

rekam  medis, dan  8 orang mengetahui  tentang  tata cara pendokumentasian  

asuhan  keperawatan  pada rekam  medis. Sedangkan dari 11 dokumen yang 

diperiksa didapatkan 5 dokumen yang  kelengkapannya kurang.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan hubungan  

pengetahuan perawat tentang rekam medis dan dokumentasi keperawatan dengan  

kelengkapan pencatatan dokumentasi keperawatan sebagai dokumen pelengkap 

rekam medis di Rumah sakit Mulia Hati Wonogiri 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis   penelitian  yang  digunakan ialah  penelitian  observasional dengan 

rancangan cross sectional.Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober - 

November tahun 2014. Populasi dalam  penelitian  ini meliputi 30 orang 

responden  yang terdirii dari populasi objek seluruh petugas perawat yang 

bertugas di unit rawat jalan dan rawat inap dan populasi subjek berupa catatan 

keperawatan dalam rekam medis rawat inap Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri. 

 Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Sampel jenuh. 

Variabel dalam penelitian terdiri dari variabel bebas meliputi pengetahuan  

perawat tentang  aspek  rekam  medis  dan penulisan dokumentasi  keperawatan 

serta variabel terikat meliputi kelengkapan  pencatatan  dokumentasi keperawatan. 
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Instrumen penelitian ini berupa kuesioner yang  sudah  diisi  perawat serta 

pedoman observasi yang  telah dipersiapkan .Pedoman observasi digunakan untuk 

mengetahui kelengkapan dokumentasi keperawatan  dalam  rekam  medis. 

Analisis yang digunakan adalah  uji  Chi Square  untuk  mencari  hubungan  dua  

variabel antara variable   bebas  dan  terikat  dimana  kedua variabel  bersifat 

kategori. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri pada bulan 

Oktober - November 2014 dengan jumlah sampel  sebanyak 30 dokumen rekam 

medis dan 30 responden  

Dari  30 responden yang diteliti, hasil yang seimbang diperoleh dari  

pengetahuan responden tentang rekam medis yang baik maupun kurang. 

Tabel 5.Distribusi Pengetahuan perawat tentang  Rekam Medis  
 

No. Kategori Jumlah RM Persentase (%) 
1. Pengetahuan 

 Baik 
15 50 

2. Pengetahuan  
 Kurang Baik 
 

15 50 

 Total 30 100 
Tabel 5 menggambarkan bahwa tingkat pengetahuan perawat 

tentang  rekam  medis seimbang  antara  kategori   pengetahuan  yang baik 

dengan  yang  kurang sebesar (50%). 

Sedangkan hasil pengetahuan tentang dokumentasi keperawatan 

lebih banyak dengan pengetahuan baik sebanyak 18 orang . 

Tabel 6. Distribusi Pengetahuan perawat tentang Dokumentasi 
Keperawatan 
 

No. Kategori Jumlah DK Persentase (%) 
1. Pengetahuan  

Baik 
18 60 

2. Pengetahuan  
Kurang Baik 
 

12 40 

 Total 30 100 
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Tabel 6 menggambarkan bahwa tingkat pengetahuan perawat 

tentang dokumentasi keperawatan berbanding 3 : 2 antara pengetahuan 

 dengan  kategori baik dengan  kategori  yang kurang baik.  

Dari 30 dokumen yang menjadi sampel penelitian, didapatkan 16 

(53,34%)  dokumen yang  kelengkapannya  kurang dengan distribusi pada 

Tabel 7. 

Tabel 7. Distribusi Kelengkapan Dokumentasi Keperawatan  
  dalam Rekam Medis 
 

No. Kategori Jumlah Kelengkapan Persentase(%) 
1. Dokumentasi  

Lengkap 
14 46,67 

2. Dokumentasi  
Tidak Lengkap 
 

16 53,34 

 Total 30 100 
Tabel  7  menggambarkan bahwa tingkat kelengkapan dokumentasi 

dengan kategori lengkap berjumlah 14 (46,67%) dan dokumentasi dengan 

kategori tidak  lengkap berjumlah 16 (53,34%). 

Kriteria kelengkapan  dokumentasi   keperawatan pada rekam medis terdiri 

dari pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

catatan keperawatan, catatan perkembangan, serta resume keperawatan. Kriteria 

pengkajian dibagi  lagi menjadi beberapa  aspek yang meliputi  identitas utama, 

kebiasaan sehari-hari, psikologi, data sosial, data spiritual, pemeriksaan fisik, 

pemeriksaan penunjang. 

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan  

uji analisis chi square (  ) karena kedua komponen variabel  tersebut bersifat 

kategori dimana variabel bebasnya  dibagi menjadi tingkat pengetahuan yang 

baik dan kurang. Kategori berpengetahuan baik jika responden  mampu 

memahami  > 80% pada masing-masing aspek komponen  pertanyaan tersebut, 

sedangkan kategori kurang dikelompokkan jika responden < 80 % hasil yang 

diperoleh . 
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Tabel 8. Hubungan antara pengetahuan perawat tentang rekam  medis dan 
dokumentasi keperawatan dengan kelengkapan pencatatan 
dokumentasi keperawatan. 

 
No.      Kelengkapan 
                     L                  T.L            Total    p     X hitung 
               N         % N  %  N        
1.Pengetahuan RM  

a. Baik   4      26,67      11    73,33       15       0,028    3,348 
   b. Kurang                10      66,67   5     33,33      15       0,028    3,348 
2.Pengetahuan DK       
   a.Baik   5     27,78  13   72,22       18       0,011    4,693 
   b.Kurang         9 75   3         25       12       0,011    4,693 
 
   Total   14    46,67 16    53,34   30 

Tabel  8  menggambarkan   bahwa    pengetahuan   perawat  

tentang  rekam medis baik dan  kelengkapan  pencatatan  lengkap 

sebanyak 4 (26,67%), sedangkan pengetahuan perawat tentang  rekam  

medis  yang  baik namun  kelengkapan  pencatatan tidak lengkap sebanyak  

11 (73,33%). Dan untuk  pengetahuan  perawat yang kurang namun 

pencatatan  lengkap sebanyak  10 (66,67%),  sedangkan untuk  

pengetahuan    kurang  dan juga pencatatan tidak lengkap sebanyak           

5 (33,33%). Untuk  pengetahuan   perawat  tentang cara penulisan 

dokumentasi keperawatan  baik  serta  pencatatan lengkap sebanyak 5  

(27,78%), sedang kan cara penulisan dokumentasi keperawatan yang  baik  

namun  pencatatan  tidak lengkap 13 (72,22%). Dan  untuk pengetahuan   

perawat  tentang  cara penulisan dokumentasi keperawatan yang  kurang 

baik tapi pencatatan lengkap sebanyak 9 (75%) sedangkan untuk cara 

penulisan dokumentasi  keperawatan   kurang  baik   namun pencatatan 

juga tidak lengkap sebanyak 3 (25%). 

Hasil perhitungan  dengan uji analisis bivariat menggunakan Chi Square  

diperoleh  bahwa variabel pengetahuan perawat secara keseluruhan memiliki 

hubungan dengan kelengkapan pengisian dokumentasi   keperawatan   pada 

rekam medis yang memiliki    nilai  pada variabel pengetahuan  perawat tentang  

rekam medis sebesar   p= 0,028  < 0,05 dan  pada  pengetahuan   perawat  
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tentang  cara penulisan sebesar  p =0,011 <  0,05 sehingga dikatakan bahwa 

terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan  tentang   rekam   medis   

dan dokumentasi keperawatan dengan kelengkapan pencatatan dokumentasi 

keperawatan pada rekam medis. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan. 

 1. Bahwa rata-rata perawat sudah memiliki pengetahuan yang baik mengenai 

tentang  rekam   medis maupun dokumentasi keperawatan sebanyak 15 orang 

untuk rekam medis dan 18 orang  untuk dokumentasi keperawatan.  

2. Pengetahuan perawat sebanyak 18 orang untuk dokumentasi dan 15 orang 

untuk rekam  medis  sudah bagus  namun dalam  hal  kelengkapan  masih 

ditemukan sebanyak 16 dokumen yang  pencatatannya masih tidak  lengkap 

dengan tidak terisinya salah satu kolom data dalam rekam medis.  

3. Nilai  pada variabel pengetahuan  perawat tentang  rekam medis sebesar             

p = 0,028  < 0,05 dan  pada  pengetahuan   perawat  tentang  cara penulisan 

sebesar    p =0,011 <  0,05, sehingga dikatakan bahwa hipotesis terdapat  

hubungan  yang bermakna antara pengetahuan  tentang   rekam   medis   dan 

dokumentasi keperawatan dengan kelengkapan pencatatan dokumentasi 

keperawatan pada rekam medis 

Saran 

1. Bagi Perawat  

a. Perlu   pemahaman serta  peningkatan  pengetahuan  tentang  penulisan 

data rekam  medis serta ditegakkan  ketepatan waktu dalam  pengisian  

agar  lebih   bertanggung jawab  dalam  pengisian  dan  penulisan 

dokumentasi secara  lengkap  dan baik agar menjadi lebih disiplin 
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b. Perlu lebih memperhatikan kedisiplinan dalam menjalankan SOP yang 

berlaku  dalam  melengkapi pencatatan agar pelayanan  yang  diberikan  

lebih maksimal dan bila perlu diberikan sanksi bagi yang tidak  mentaati  

untuk  melengkapi  pencatatan   sesuai   SOP  yang sudah tersedia. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mencari faktor – faktor lain yang 

berpengaruh dengan kelengkapan pengisian dokumentasi keperawatan selain 

faktor pengetahuan.  
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