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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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, 
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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 (TPPRI), Unit Rawat 

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

(IPP), Assembling, Filling dan Indeksing serta Analising dan Reporting (Budi, 

2011). 

Sistem Informasi manajemen di rumah sakit bervariasi dari pencatatan 

dan pelaporan secara manual sampai penggunaan jaringan komputer terpadu. 

Rancangan sistem informasi manajemen rumah sakit berpangkal dari dua 

kegiatan pokok pelayanan pasien, yakni pelayanan rawat jalan dan pelayanan 

rawat inap. Informasi yang dihasilkan akan membantu dalam pengambilan 

keputusan untuk menekan dan meningkatkan efektivitas atau kualitas pelayanan, 

maka dari itu diperlukan perancangan sistem yang sesuai kebutuhan rumah sakit 

untuk memperoleh informasi yang diharapkan yang sesuai dengan kebutuhan 

serta ketentuan yang ada.  

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 
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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) Lanud 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) Lanud 

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“. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana Sistem Pengelolaan data rekam medis di Rumah Sakit 

Angkatan Udara (RSAU) Lanud Iswahyudi? 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Menganalisis Sistem Pengelolaan data rekam medis di Rumah Sakit  Angkatan 

Udara (RSAU) Lanud Iswahyudi? 

2. Tujuan Khusus           

a. Menganalisis bagaimana pengelolaan data  di tempat pendaftaran pasien di 

Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) Lanud Iswahyudi. 

b. Mendeskripsikan pengelolaan penyimpanan data pasien rekam medis 

(filling) Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) Lanud Iswahyudi. 

c.  Mendeskripsikan pengelolaan assembling di rekam medis Rumah Sakit 

Angkatan Udara (RSAU) Lanud Iswahyudi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Rumah Sakit  

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi rumah sakit 

dalam mengambil kebijakan terkait dengan pengelolaan data rekam medis di 

Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) Lanud Iswahyudi. 

2. Bagi Petugas Rekam Medis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

tenaga rekam medis tentang pengelolaan data rekam medis di rumah sakit.  
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3. Bagi Peneliti  

Sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menambah wawasan 

dan pengalaman dalam hal pengelolaan data rekam medis. 

4. Bagi Masyarakat 

Mendapat layanan atau informasi yang semakin cepat dan akurat terkait 

dengan pencatatan dan pengelolaan data di rumah sakit.   

 


