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ABSTRAK 

Pengelolaan data di rekam medis di RSAU Lanud Iswahyudi masih belum 

terkoordinasi di bagian pendaftaran, assembling, coding, pelaporan sehingga 

menghasilkan pengelolaan data rekam medis yang tidak optimal. Tujuan 

penelitian ini menganalisa coding, bagaimana pengelolaan data di tempat 

pendaftaran pasien di Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) Lanud Iswahyudi. 

Mendeskripsikan pengelolaan penyimpanan data pasien medis (filling), 

assembling, coding  dan pengelolaan pelaporan di rekam medis Rumah Sakit 

Angkatan Udara (RSAU) Lanud Iswahyudi. Jenis penelitian ini menggunakan 

rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini petugas 

rekam medis. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara purposive 

sampling. Uji validitas dilakukan dengan tringulasi. Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat kekurangan dan kelemahan terhadap sistem pendaftaran, pelaksanaan 

assembling, pelaksanaan coding dan pelaksanaan pelaporan.  

 

Kata kunci : Analisis, Pengelolaan, Rekam Medis 

 

 

ABSTRACT 

Management of data in medical records in RSAU Iswahyudi Air Force Base still 

not coordinated and for some data processing such as assembling has not been 

implemented while the coding carried out by officers BPJS. The research 

objective is to analyze the coding, how to place the data management of patient 

registration at the Air Force Hospital (RSAU) Iswahyudi Air Force Base. 

Describe the management of medical patient data storage (filling), assembling, 

coding and reporting management in medical record Hospital Air Force (RSAU) 

Iswahjudi Air Force Base. This research uses descriptive qualitative research 

design. The population in this study medical records clerk. Sampling in this study 

conducted by purposive sampling. Validity test is done with tringulasi. The results 

showed there were shortcomings and weaknesses of the registration system, 

assembling implementation, implementation and implementation reporting 

coding. 
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PENDAHULUAN 

Rumah sakit merupakan organisasi yang bertujuan memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat dan pelayanan administrasi. Kegiatan pelayanan rumah 

sakit yang diberikan kepada masyarakat dan pelayanan administrasi, antara 

lain kegiatan promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif (Shofari, 2002), 

dimana setiap rumah sakit selalu berupaya memberikan pelayanan kesehatan 

yang terbaik kepada pasien. Untuk mencapai hal tersebut, maka pengambilan 

keputusan dalam organisasi rumah sakit memerlukan informasi yang akurat, 

tepat waktu, dapat dipercaya, masuk akal dan mudah dimengerti dalam 

berbagai keperluan pengelolaan rumah sakit, dalam menghadapi era 

globalisasi yang akan memasuki semua bidang termasuk bidang kesehatan, 

maka rumah sakit perlu mempersiapkan pelayanan agar mampu bersaing 

dengan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, khususnya pada mutu 

pelayanan rekam medis.  

Rekam medis mempunyai pengertian yang sangat luas tidak hanya 

sekedar kegiatan pencatatan akan tetapi mempunyai pengertian sebagai satu 

sistem penyelenggaraan suatu instalasi/unit kegiatan, sedangkan kegiatan 

pencatatannya sendiri merupakan salah satu bentuk yang tercantum di dalam 

uraian tugas (job discription) pada unit instalansi rekam medis (Depkes RI, 

2006). Rekam medis diselenggarakan di berbagai unit diantaranya unit rawat 

jalan maupun unit rawat inap. Adapun tempat penghasil dan pengolah data 

rekam medis terdiri dari Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPP RJ), 



Unit Rawat Jalan (URJ), Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRJ), 

Unit Rawat Inap (URI), Unit Gawat Darurat (UGD), Instalansi Pemeriksaan 

Penunjang  (IPP), Assembling, Filling dan Indeksing serta Analising dan 

Reporting (Budi, 2011). 

Berdasarkan survei pendahuluan di Rumah Sakit Angkatan Udara 

(RSAU) Iswahyudi bahwa jumlah tenaga yang ada di rekam medis 5 orang 

dengan latar belakang pendidikan lulusan D3 manajemen 1 orang. Lulusan 

SMA 3 orang, lulusan D3 rekam medis 1 orang, yang mahir menggunakan 

komputer hanya 1 orang, yang lainnya semua bisa komputer tetapi belum 

mahir. Sistem pengolahan data masih manual belum menggunakan komputer. 

Pengelolaan data di rekam medis di RSAU lanud Iswahyudi masih belum 

terkoordinasi dengan baik dan untuk beberapa pengolahan data seperti 

assembling belum dilaksanakan sedangkan untuk pengkodean berkas rekam 

medis atau coding dilaksanakan oleh petugas BPJS di Rumah Sakit Angkatan 

Udara (RSAU) Iswahyudi sehingga yang dikode hanya pasien BPJS, untuk 

pelaporan data SHRJ maupun data untuk dinas kesehatan dilaksanakan oleh 

petugas dengan latar pendidikan bukan rekam medis di ruang sekertariat 

rumah sakit. Fungsi petugas rekam medis dalam pengelolaan data di Rumah 

Sakit Angkatan Udara (RSAU) Iswahyudi  hanya berperan dalam pendaftaran 

pasien dan penyimpanan berkas rekam medis, dalam pendaftaran pasien di 

Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) Iswahyudi  tidak ada back up data 

yang baik yaitu hanya menggunakan buku register sehinggga apabila pasien 



lupa membawa nomor atau kartu hilang maka petugas kesulitan dalam 

mencari berkas rekam medis. 

Berdasarkan uraian yang dikemukan di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengelolaan Data Rekam 

Medis Di Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) Lanud Iswahyudi“. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan 

pengolahan data rekam medis, sistem pengolahan data rekam medis dan 

kendala pengolahan data rekam medis di Rumah Sakit Angkatan Udara 

(RSAU) Lanud Iswahyudi. Pengumpulan data menggunakan cara observasi 

dan wawancara. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil 

wawancara dengan data hasil observasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengolahan data di tempat pendaftaran pasien di Rumah Sakit 

Angkatan Udara (RSAU) Lanud Iswahyudi. 

Gambaran pengelolaan data di tempat pendaftaran pasien di RSAU 

Lanud Iswahyudi masih menggunakan pengolahan data manual, yaitu 

pasien baru yang datang mengisi form data sosial kemudian oleh petugas 

data tersebut disalin pada buku register. Pasien lama yang data berobat ke 

RSAU Lanud Iswahyudi menunjukan kartu berobat dan petugas menulis 

pada buku register pasien lama. Unit rekam medis sebagai salah satu 



gerbang terdepan dalam pelayanan kesehatan, dapat sebagai salah satu 

ukuran kepuasan pasien dalam menerima pelayanan. Ruang lingkup unit 

rekam medis mulai dari penerimaan pasien sampai dengan penyajian 

informasi kesehatan. Tugas unit rekam medis mulai dari pengumpulan 

data, pemrosesan data dan penyajian informasi kesehatan. Data yang 

dikumpulkan berupa data sosial dan data medis, data sosial didapatkan 

ketika pasien mendaftar sebagai pasien, sedangkan data medis didapatkan 

setelah pasien mendapat pemeriksaan dari tenaga kesehatan ( Rustiyanto, 

2010). 

Markus (2010) menyatakan bahwa proses registrasi pasien 

merupakan sumber data yang penting, karena disinilah pasien pertama kali 

mengungkapkan data diri atau status sosialnya. Proses penyimpanan data 

dengan hanya di buku register dinilai kurang aman dan efektif untuk 

kedepannya atau jangka panjang hal ini dikarenakan apabila buku register 

hilang atau pencatatan sudah terlalu lama maka akan susah melacak data 

pasien. Hal ini didukung oleh teori Hatta (2008) bahwa unsur informasi 

kesehatan haruslah berkualitas, yang mana ciri data yang berkualitas salah 

satunya akurat artinya data menggunakan nilai yang benar dan valid. Hal 

ini terkadang juga menyebabkan terlambatnya pelayanan dikarenakan pada 

saat di pendaftaran pasien yang lupa membawa kartu harus dicek ulang 

dibuku register dan KIUP serta membutuhkan waktu yang cukup lama 

atau hingga ketemu.  



Jogiyanto (2005) menyatakan bahwa kualitas dari suatu informasi 

tergantung dari tiga hal, salah satunya yaitu tepat pada waktunya yang 

berarti bahwa informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat 

karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan, 

sehingga dalam pemrosesan data awal ini yaitu pada pendaftaran perlunya 

pengolahan dan manajemen data yang baik mengingat pentingnya 

pendaftaran sebagai tempat pengambilan data pertama pada proses 

pelayanan pasien hal ini dikarenakan  informasi yang berkualitas menjadi 

suatu prasyarat dalam menyimpan rekam medis (Hatta, 2008). Masalah 

yang terjadi di bagian pengolahan data tempat pendaftaran pasien 

dikarenakan minimnya pengetahuan petugas tentang pentingnya 

pengolahan data rekam medis di pendaftaran serta sistem yang kurang 

didukung dengan ketertiban data sosial yang memudahkan dalam 

pemanggilan data dan penyimpanan data. 

B. Pelaksanaan penyimpanan data pasien rekam medis (filling) Rumah 

Sakit Angkatan Udara (RSAU) Lanud Iswahyudi.  

  Gambaran pelaksanaan penyimpanan data pasien rekam medis 

(filling) di RSAU Lanud Iswahyudi yaitu berkas rekam medis disimpan 

dengan menggunakan sistem penyimpanan terminal digit filling, pada 

sistem penyimpanan berkas ini sudah dievaluasi sebelumnya. Sistem 

penyimpanan berkas rekam medis di RSAU Lanud Iswahyudi sebelumnya 

menggunakan family folder dikarena dahulu yang berobat di rumah sakit 

ini adalah anggota TNI AU dan sedikitnya pasien luar atau pasien umum 



tetapi seiring kemajuan dan bertambahnya pasien hingga masuknya 

ASKES lalu BPJS maka sistem penyimpanan berkas dievaluasi dan 

diganti dengan terminal digit filling. Jogiyanto (2005) menyatakan bahwa 

kualitas dari suatu informasi tergantung dari tiga hal, salah satunya yaitu 

tepat pada waktunya yang berarti bahwa informasi yang datang pada 

penerima tidak boleh terlambat karena informasi merupakan landasan di 

dalam pengambilan keputusan. Huffman (1994) mengemukakan bahwa 

jika cara sentralisasi diterapkan bersama-sama dengan terminal digit filing 

system pada fasilitas pelayanan kesehatan maka akan diperoleh rekam 

medis yang sangat baik, efisien serta meningkatkan pelayanan kepada 

pasien, dokter serta pihak lain yang membutuhkan. Idealnya, menurut 

WHO (1992)  untuk mengontrol semua informasi medis pasien yang baik 

seharusnya disimpan di satu folder, satu tempat atau satu file. Hal ini akan 

memudahkan dalam hal pengendalian informasi karena disimpan di satu 

tempat dengan satu nomor. 

 Retrival (pengambilan kembali berkas rekam dan didistribusikan 

ke poliklinik yang dituju) pada saat pengambilan berkas ini petugas 

menulis dahulu di buku ekspedisi dan tracer. Buku ekspedisi digunakan 

sebagai pelacak dimana berkas berada sedangkan tracer sebagai tanda 

bahwa berkas sedang digunakan di poliklinik. Retensi di RSAU Lanud 

Iswahyudi belum pernah dilaksanakan walaupun sudah lebih dari 5 tahun 

dikarenakan rak berkas yang masih longgar. Rekam medis pasien rawat 

inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka 



waktu lima tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau 

dipulangkan. Setelah batas waktu lima tahun rekam medis dapat 

dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik. 

Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik harus disimpan untuk 

jangka waktu sepuluh tahun terhitung dari tanggal dibuatnya ringkasan 

tersebut. Mengacu pada Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 

rekam medis untuk saranan pelayanan kesehatan non rumah sakit wajib 

disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu dua tahun terhitung dari 

tanggal terakhir pasien berobat. 

Menurut Konsil Kedokteran Indonesia (2006), rekam medis harus 

disimpan dan dijaga kerahasiaan oleh dokter, dokter gigi dan pimpinan 

sarana kesehatan. Batas waktu lama penyimpanan menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan paling lama lima tahun dan resume rekam medis paling 

sedikit dua puluh lima tahun. Rekam medis aktif adalah salah satu yang 

masih secara aktif digunakan untuk pelayanan pasien. Rekam medis 

inaktif adalah dimana pasien telah tidak datang ke rumah sakit selama 

beberapa tahun tertentu (WHO, 2002). 

Menurut Depkes RI (1997), rekam medis dikelompokkan menjadi 

rekam medis aktif (active record) dan rekam medis tidak aktif (inactive 

record). Rekam medis aktif adalah rekam medis yang masih aktif 

diperlukan, karena frekuensi kunjungan pasiennya masih memungkinkan 

dipertahankannya rekam medis tersebut. Rekam medis tidak aktif adalah 

rekam medis yang sudah dinyatakan tidak aktif lagi, karena secara 



berturut-turut dalam masa waktu tertentu yang telah ditentukan, tidak 

pernah dipergunakan lagi disebabkan pasiennya tidak pernah berobat 

kembali ke rumah sakit tersebut. 

Pengelompokkan rekam medis ke dalam rekam medis aktif dan 

rekam medis dimaksudkan untuk memisahkan berkas-berkas mana yang 

masih harus disimpan di Unit Rekam Medis, serta berkas-berkas mana 

yang sudah dapat dikeluarkan dari tempat penyimpanan di Unit Rekam 

Medis. Untuk menetapkan kapan rekam medis dinyatakan sebagai rekam 

medis yang sudah tidak aktif lagi sangat tergantung pada kemampuan Unit 

Rekam Medis di rumah sakit dalam menyediakan sarana penyimpanan 

maupun tenaga yang menangani rekam medis tersebut. Penetapan waktu 

lima tahun untuk rekam medis dinyatakan sudah tidak aktif lagi dianggap 

cukup. Sebelum memindahkan berkas rekam medis yang tidak aktif lagi, 

petugas Unit Rekam Medis harus membuat daftar rekam medis yang sudah 

diinaktifkan. 

C. Pelaksanaan assembling di rekam medis Rumah Sakit Angkatan 

Udara (RSAU) Lanud Iswahyudi 

Petugas rekam medis proses assembling di rekam medis RSAU 

Lanud Iswahyudi tidak dilakukan secara waktu khusus tetapi pada saat 

berkas akan dibutuhkan untuk digunakan kembali terutama pada saat 

lembar konsul pasien dan dokter habis. Hal ini dikarenakan petugas 

kewalahan di pendaftaran dikarenakan semua pengolahan data dilakukan 

secara manual. 



  Diskripsi kegiatan pokok assembling adalah Menyiapkan dokumen 

rekam medis yang baru dan kelengkapan formulir didalamnya untuk 

keperluan unit yang membutuhkan. Mencatat segala penggunaan dokumen 

rekam medis kedalam buku kendali. Mengalokasikan no rekam medis dan 

memberi tahu ke TPPRJ dan UGD. Mengendalikan penggunaan nomor 

rekam medis agar tidak terjadi duplikasi dalam penggunaan nomor rekam 

medis. Mencatat penggunaan nomor rekam medis kedalam buku 

penggunaan rekam medis. Menerima pengembalian dokumen rekam medis 

dan sensus harian dari unit pelayanan rekam medis. Mencocokkan jumlah 

dokumen dengan jumlah pasien. Meneliti kelengkapan isi dokumen 

(Rizky, 2009). 

Assembling sangat penting dari bagian pengolahan data rekam medis, 

dan berfungsi sebagai managemen data agar data tersusun rapi dan akurat. 

Hal ini didukung oleh teori Hatta (2008) bahwa unsur informasi kesehatan 

haruslah berkualitas, yang mana ciri data yang berkualitas salah satunya 

akurat artinya data menggunakan nilai yang benar dan valid. Sehingga 

apabila proses assembling ini dilakukan sekedarnya saja tidak sesuai 

dengan teori yang ada maka biasa terjadi masalah di kemudian hari akibat 

data yang tidak disiplin serta minimnya pengetahuan petugas tentang 

pentingnya assembling dan protap pelaksanaan proses pengolahan data 

rekam medis yang tidak ada. 

 



D. Pelaksanaan coding di rekam medis Rumah Sakit Angkatan Udara 

(RSAU) Lanud Iswahyudi 

Gambaran  pelaksanaan coding di RSAU Lanud Iswahyudi masih 

belum berjalan, pelaksanaan coding dilakukan di BPJS dikarenakan di unit 

rekam medis hanya terdapat satu petugas yang mampu mengcoding yaitu 

dari lulusan rekam medis. Akibatnya dalam pengolahan data untuk 

ASKES atau sekarang BPJS sering mengalami hambatan yang pada 

akhirnya petugas BPJS yang mengkoding sendiri dan hanya anggota BPJS 

yang dikoding. Mengacu kepada kompetensi perekam medis yang 

didasarkan kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 377/MENKES/PER/III/2007 tentang Uji Kompetensi Perekam 

Medis yaitu : 

Klarifikasi dan kodefikasi penyakit, masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis, yaitu perekam medis 

mampu menetapkan kode penyakit dan tindakan dengan tepat sesuai 

klasifikasi internasional tentang penyakit dan tindakan medis dalam 

pelayanan dan manajemen kesehatan meliputi nomor kode diagnosis, 

fungsi indeks penyakit, registrasi, aplikasi ICD-10, penyediaan informasi 

morbiditas & mortalitas, manfaat data diagnosis dalam klaim asuransi, 

etika coding. Mengingat coding penyakit sangat penting agar kualitas data 

informasi pasien berkualitas, perlu adanya protap yang mengatur tentang 

kegiatan pengolahan data di coding ini. Coding juga sebagai salah satu 

acuan dalam penerapat tarif yang akan dikenakan kepada pasien. Tujuan 



coding diagnosis menurut Abdelhak (1996) adalah untuk 

membolehkan/memperoleh pengambilan kembali informasi sesuai 

diagnosis atau prosedur. Menurut Depkes RI (1997) kecepatan dan 

ketepatan coding dari suatu diagnosis sangat tergantung kepada pelaksana 

yang menangani rekam medis tersebut yaitu tenaga Medis dalam 

menetapkan diagnosis, tenaga rekam medis sebagai pemberi kode, tenaga 

kesehatan lainnya 

Menurut Abdelhak, dkk (1996) faktor-faktor yang menyebabkan 

kesalahan dalam pengodean antara lain kegagalan pemeriksaan seluruh 

rekaman, penyelesaian dari ketidaksesuaian diagnosis pokok, penyelesaian 

dari ketidaksesuaian kode, coding diagnosis atau tindakan yang tidak tepat 

dengan yang ada di rekam medis, kesalahan dalam pemasukan kode ke 

dalam database atau di bukti pembayaran. 

Setiap fasilitas kesehatan mengupayakan supaya pengisian rekam 

medis harus lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk 

pengodean yang akurat diperlukan rekam medis yang lengkap coding 

harus melakukan analisis kualitatif terhadap isi rekam medis tersebut 

untuk menemukan diagnosis, kondisi, terapi, dan pelayanan yang diterima 

pasien (Hatta, 2008). 

 

 

 



E. Pelaksanaan pelaporan di rekam medis Rumah Sakit Angkatan 

Udara (RSAU) Lanud Iswahyudi 

Gambaran pelaksanaan pelaporan di RSAU Lanud Iswahyudi 

dilakukan oleh petugas rekam medis tetapi dilakukan oleh petugas 

sekretariat yang bukan lulusan rekam medis yang termasuk sebagai data 

terpusat di RSAU lanud Isawahyudi. Pelaksanaan pelaporan petugas 

rekam medis tidak memiliki peran dalam pelaporan di RSAU Lanud 

Iswahyudi dikarenakan data dari poliklinik langsung diserahkan kepada 

bagian sekertariat. Mengacu kepada kompetensi perekam medis yang 

didasarkan kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 377/MENKES/PER/III/2007 tentang Uji Kompetensi Perekam 

Medis yaitu : Manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. Perekam 

medis mampu mengelola rekam medis dan informasi kesehatan untuk 

memenuhi kebutuhan pelayanan medis, administrasi dan kebutuhan 

informasi kesehatan sebagai bahan pengambilan keputusan di bidang 

kesehatan yaitu meliputi manajemen isi rekam medis (fungsi rekam medis, 

analisis kuantitatif/kualitatif, model sistem rekam medis), manajemen 

berkas (sistem penamaan, sistem penomoran, sistem penyimpanan, sistem 

retensi, assembling, design formulir, coding, indeksing, pelaporan), 

manajemen kearsipan, aplikasi computer, dasar-dasar pemrograman, dan 

konsep-konsep database. 

Perekam medis mampu mengelola, merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan menilai mutu rekam medis yaitu meliputi mutu 



pelayanan manajemen mutu rekam medis dan informasi kesehatan, teknik 

penilaian mutu, teknik peningkatan mutu, audit rekam medis, sistem 

registrasi, lisensi dan akreditasi, serta ergonomic Statistik Kesehatan. 

Perekam medis mampu menggunakan statistik kesehatan untuk 

menghasilkan informasi dan perkiraan yang bermutu tinggi sebagai dasar 

perencanaan dan pengambilan keputusan di bidang pelayanan kesehatan 

yaitu meliputi peranan statistik pelayanan kesehatan, indikator pelayanan 

kesehatan, sistem informasi manajemen, pengolahan dan analisis data (epi-

info), pengenalan jaringan, aplikasi komputer. Perlu adanya evaluasi 

karena mengingat pelaporan adalah salah satu hal yang paling penting di 

rumah sakit, agar laporan yang didapat akurat dan tepat dalam bahan 

sebagai pengambilan keputusan. 
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