
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan rekam medis elektronik (RME) tidak hanya terjadi di negara-

negara maju. Negara-negara berkembang mulai mengadopsi sistem elektronik 

untuk mendapatkan ekfektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kesehatan. 

Meskipun negara berkembang masih disibukkan dengan penanganan berbagai 

penyakit infeksi maupun penyakit menular namun proses dokumentasi pelayanan 

kesehatan yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan (Kalogriopoulos  et all,  

2009). Di Indonesia, pengembangan RME belum diatur secara khusus. Namun, 

dukungan adanya UU ITE Tahun 2008 dan Permenkes 269 Tahun 2008 mengenai 

keabsahan RME sebagai bukti hukum memberikan harapan cerah bagi 

perkembangan RME di Indonesia. 

Perkembangan RME tidak dapat dihindari dan juga harus dapat diterima 

oleh pengguna rekam medis yang terdiri dari  perekam medis, dokter, perawat dan 

tenaga kesehatan lainnya. Keunggulan penggunaan RME yaitu: data dapat 

disimpan lebih terstruktur, dan proses pencarian data jauh lebih mudah dan cepat 

(Sabarguna, 2008). Keunggulan rekam medis elektronik akan memberikan banyak 

manfaat bagi pengelolaan rekam medis yang lebih efektif dan efisien. 

Meskipun secara finansial pengembangan rekam medis elektronik 

membutuhkan investasi yang tidak sedikit namun akan memberikan manfaat pada 

masa mendatang. Richard (2012) menyebutkan bahwa salah satu manfaat 
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penggunaan rekam medis elektronik antara lain pemberian pelayanan yang baik, 

pembiayaan yang rendah dan keuntungan kompetitif pada masa mendatang.  

RSUD Kota Yogyakarta sebagai rumah sakit milik pemerintah telah 

memiliki Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). SIMRS RSUD 

Kota Yogyakarta sudah memiliki aplikasi terkait pengembangan rekam medis 

elektronik tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Kasus yang sering terjadi 

adalah terkait proses entry data pada kunjungan pasien rawat jalan sebagai cikal 

bakal pengembangan rekam medis elektronik tahap awal. Dari hasil observasi, 

terlihat bahwa sistem yang ada masih belum dapat dimanfaatkan dengan baik. 

Proses entry data pada aplikasi kunjungan pasien rawat jalan saat ini hanya 

dilakukan pada beberapa data saja, yaitu untuk data penyakit pasien. Proses entry 

dilakukan oleh perawat klinik yang bersangkutan. Proses entry saat ini belum 

dikembangkan lebih lanjut karena isian data pada SIMRS belum sesuai dengan 

standar formulir rekam medis. Saat ini dokter masih berfokus pada pencatatan 

rekam medis pada berkas rekam medis. 

Jajaran manajemen RSUD Kota Yogyakarta telah berkomitmen untuk selalu 

mengikuti perkembangan teknologi informasi seperti yang telah tertuang dalam 

visi dan misi RSUD Kota Yogyakarta. Usaha pencapaian visi tersebut dilakukan 

dengan terus mengembangkan sistem informasi rumah sakit yang sudah 

ada.Menurut Kusnanto (2006) sistem informasi rumah sakit sangat memegang 

peranan dalam memadukan berbagai kepentingan dari pelanggan rumah sakit dan 

merupakan sarana potensial untuk memberdayakan pelanggan internal maupun 

eksternal.Pengembangan SIMRS memerlukan perencanaan yang matang. Proses 
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pengembangan SIMRS di RSUD Kota Yogyakarta dilakukan oleh Instalasi 

Teknologi Informasi (TI). Permasalahan yang terjadi adalah belum adanya 

rencana srategi terkait pengembangannya. Tanpa adanya perencanaan yang jelas, 

proses pengembangan sistem informasi di RSUD Kota Yogyakarta terkesan 

tambal sulam. Selain itu, pengembangan rekam medis elektronik juga masih 

menjadi wacana meskipun sudah terdapat aplikasi yang mendukung. 

Hasil identifikasi tentang perlu tidaknya penerapan rekam medis elektronik 

menunjukkan bahwa hampir semua menyatakan setuju dan mendukung rekam 

medis elektronik (Markus, 2010). Hasil identifikasi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain: 

a. Faktor rekam medis terlambat sampai di meja dokter pada saat pelayanan 

sangat mengganggu kinerja dokter dan layanan kepada pasien. 

b. Resep manual mengharuskan petugas untuk melakukan konfirmasi obat 

dan harga sekaligus, ini membuat waktu tunggu pasien menjadi lama.  

Lamanya penyediaan rekam medis rekam medis juga menjadi permasalahan yang 

terjadi di RSUD Kota Yogyakarta.Hasil observasi menunjukkan bahwa rata-rata 

lama pengantaran berkas rekam medis dari pasien mendaftar hingga berkas 

sampai ke klinik pada bulan Februari 2016 berada pada angka rata-rata 20 menit. 

Angka tersebut melebihi standar pelayanan minimal yang seharusnya 15 menit. 

Selain itu, ruang penyimpanan rekam medis juga sudah melebihi kapasitas. 

Optimalisasi pelayanan penyedian berkas perlu ditinjau ulang untuk 

meminimalkan penggunaan kertas dan efisiensi waktu. 
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Markus (2010) menyebutkan bahwa waktu tunggu yang lama diatasi dengan 

cara melakukan pengembangan penyedian rekam medis elektronik. 

Pengembangan rekam medis elektronik juga bisa dijadikan solusi dalam 

mengatasi permasalahan di RSUD Kota Yogyakarta. Pengembangan rekam medis 

elektronik diperlukan adanya analisis terkait kesiapan organisasi rumah sakit 

terlebih dahulu. Jogiyanto (2005) menyebutkan bahwa kecanggihan teknologi 

informasi tidak akan menghasilkan keuntungan kompetitif berkelanjutan jika tidak 

direncanakan dengan baik. Proses analisis kesiapan dapat dilanjutkan dengan 

melakukan analisis strategi pengembangan rekam medis elektronik sebagai bentuk 

perencanaan dalam usaha mencapai tujuan yang kompetitif. Melihat permasalahan 

yang ada di RSUD Kota Yogyakarta terkait penyediaan berkas rekam medis dan  

pengembangan rekam medis elektronik, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Analisis Strategi Pengembangan Rekam Medis Elektronik 

di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kota Yogyakarta. 

B. Perumusan Permasalahan 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

Bagaimanakah analisis strategi pengembangan rekam medis elektronik di Instalasi 

Rawat Jalan RSUD Kota Yogyakarta? 
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C. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Melakukan Analisis kesiapan pengembangan rekam medis elektronik di 

Instalasi Rawat Jalan RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan instrumen dari 

DOQ-IT EHR Assessment and Readiness; 

2. Melakukan Analisis strategi pengembangan rekam medis elektronik di 

Instalasi Rawat Jalan RSUD Kota Yogyakarta dengan metode SWOT 

(Strength, Weakness, Opportunities, Treaths). 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain: 

1. Bagi Rumah Sakit 

Penelitian ini dapat berguna bagi RSUD Kota Yogyakarta dalam 

pengembangan rekam medis elektronik 

2. Bagi Keilmuan 

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan keilmuan terkait 

pengembangan rekam medis elektronik 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti lain untuk 

dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan 

rekam medis elektronik 

 

 


