
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/Menkes/Per/III/2008 Bab IV 

pasal 8 menyatakan sarana pelayanan kesehatan wajib menyimpan Dokumen 

Rekam Medis (DRM) pasien. DRM rawat jalan, rawat inap maupun rawat 

darurat disimpan dengan metode tertentu dan dijajarkan sesuai dengan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit.  

Menurut Sudra (2014), Penjajaran DRM merupakan sistem yang 

digunakan untuk menata berkas rekam medis dalam lemari penyimpanan. 

Penjajaran penting karena jika berkas rekam medis hanya saja dimasukkan ke 

dalam lemari maka akan timbul kesulitan besar pada saat nanti akan 

mencarinya kembali. Terdapat tiga sistem penjajaran DRM yaitu Straight 

Numerical Filing (SNF), Middle Digit Filing (MDF) dan Terminal Digit 

Filing (TDF). 

Hampir semua rumah sakit di Karesidenan Surakarta menggunakan 

sistem penjajaran TDF. Salah satu rumah sakit yang ada di Karesidenan 

Surakarta telah melaksanakan perubahan sistem penjajaran. Perubahan sistem 

penjajaran dilakukan karena dengan menggunakan sistem penjajaran TDF 

pertambahan DRM setiap nomor merata, setiap nomor DRM sudah ada 

penanggung jawab. 
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Dalam penelitian Asmiyanti, dkk (2011) yang berjudul Tinjauan Tata 

Kelola Sistem Filing Rekam Medis Rawat Jalan di RSUD Datu Sanggul 

Rantau Tahun 2011sistem penjajaran yang digunakan adalah SNF. Kelebihan 

dari sistem ini adalah petugas rekam medis maupun bukan petugas rekam 

medis mudah untuk melaksanakan penyimpanan. Namun dalam penataannya 

belum tersusun dengan baik, sehingga petugas susah untuk mencari kembali 

rekam medis yang akan digunakan untuk pelayanan. Dalam penelitian 

Sudrajat, dkk (2014) yang berjudul hubungan kecepatan penyediaan dokumen 

rekam medis rawat jalan dengan tingkat kepuasan pasien menyatakan sistem 

penjajaran yang digunakan adalah SNF. Waktu penyediaan dokumen rekam 

medis pasien lama di pelayanan rawat jalan yaitu sebanyak 64 dokumen 

(58,72%) lambat. Penyebab dari keterlambatan tersebut adalah jumlah 

kunjungan yang terus meningkat tidak diimbangi dengan penambahan 

petugas penyedia dokumen rekam medis, sistem penjajaran yang tidak 

berurutan dan tidak adanya tracer serta buku peminjaman dokumen rekam 

medis. 

Dalam penelitian Angara, dkk (2015) dengan judul tinjauan 

pelaksanaan sistem penjajaran dokumen rekam medis pada bagian filing di 

Rumah Sakit Ken Saras Ungaran sistem penjajaran yang digunakan adalah 

TDF. Sistem penjajaran ini masih ditemukan dokumen salah letak (misfile). 

Misfile terjadi karena petugas tidak fokus saat proses pengembalian dokumen 

rekam medis dikarenakan beban kerja petugas tidak hanya menyimpan dan 
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mengambil dokumen rekam medis saja, tetapi ada tugas tambahan yang harus 

di kerjakan oleh petugas filing. 

Lama penyediaan DRM dapat mempengaruhi mutu pelayanan di suatu 

rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Dalam UU 129 tahun 2008 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Waktu penyediaan dokumen rekam 

medis mulai dari pasien mendaftar sampai rekam medis disediakan atau 

ditemukan oleh petugas. Standar waktu penyediaan DRM pelayanan rawat 

jalan < 10 menit.  

Hasil wawancara dari beberapa pasien di RSUD Kabupaten 

Sukoharjo, pasien mengeluhkan setelah mendaftar pasien menunggu hampir 

15 menit di poliklinik bahkan ada yang lebih karena DRM yang belum 

tersedia dipoliklinik dan terkadang perawat mengambil DRM ke bagian 

filing. Perawat mengambil DRM ke filing saat pasien yang menunggu di 

poliklinik sudah banyak dan DRM pasien belum tersedia di poliklinik, 

perawat juga memiliki waktu luang untuk memeriksa pasien selanjutya. 

Berdasarkan hasil survei 10 DRM rawat jalan  di RSUD Kabupaten 

Sukoharjo pada bulan September 2015 kecepatan petugas filing dalam 

menyediakan DRM rawat jalan rata-rata selama 10 menit 08 detik dengan 

sistem penjajaran Terminal Digit Filing (TDF) dimana terdapat 7 DRM 

memiliki kecepatan waktu kurang dari 10 menit dan 3 DRM lebih dari 10 

menit. Petugas mengambil DRM menunggu tracer terkumpul banyak 

kemudian mengurutkan nomor dari yang kecil ke yang besar atau dipilah ke 

nomor yang terdekat (misalkan nomor angka akhir 02 selanjutnya angka akhir 
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03). Setelah itu di input, saat menginput nomor rekam medis yang 

sebelumnya di input masih banyak. Setelah itu di pilah ke rak pendistribusian 

sesuai poliklinik, petugas juga tidak langsung mendistribusikan DRM karena 

menunggu DRM yang akan di distribusikan banyak terlebih dahulu sehingga 

waktu penyediaan DRM 10 menit 08 detik. Hasil survey 10 DRM rawat jalan 

di RSUD dr. Soeratno Gemolong pada bulan November 2015 kecepatan 

petugas filing dalam menyediakan DRM rawat jalan rata-rata selama 6 menit 

26 detik dengan sistem penjajaran Straight Numberical Filing (SNF) dimana 

terdapat 9 DRM memiliki kecepatan waktu kurang dari 10 menit dan 1 DRM 

lebih dari 10 menit . Petugas mengambilkan DRM setelah pasien mendaftar 

dan langsung mengambilkan DRM tanpa menunggu tracer karena tidak ada. 

Setelah DRM ditemukan kemudian dicatatat nomor rekam medis, nama 

pasien dan poliklinik yang dituju pada buku ekspedisi, kemudian menginput 

nomor rekam medis, saat menginput nomor rekam medis ke komputer namun 

petugas menunggu DRM terkumpul banyak. Dan di pilah ke rak 

pendistribusian. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Perbedaan Kecepatan Waktu Penyediaan 

Dokumen Rekam Medis Pasien Lama Rawat Jalan Pada Sistem Penjajaran 

Terminal Digit Filing Dan Straight Numerical Filing ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah “Apakah ada perbedaan kecepatan waktu 
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penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan pada sistem penjajaran 

terminal digit filing dan straight numerical filing” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum: 

Menganalisis perbedaan kecepatan waktu penyediaan dokumen rekam 

medis pasien lama rawat jalan pada sistem penjajaran terminal digit filing 

dan straight numerical filing. 

2. Tujuan Khusus: 

a. Mengetahui kecepatan waktu penyediaan DRM rawat jalan di RSUD 

Kabupaten Sukoharjo dengan sistem penjajaran TDF. 

b. Mengetahui kecepatan waktu penyediaan DRM rawat jalan di RSUD 

Dr Soeratno Gemolong dengan sistem penjajaran SNF. 

c. Mengetahui perbedaan kecepatan waktu penyediaan DRM rawat jalan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini diharapan dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan bagi kinerja petugas dalam pelayanan rawat jalan di masa 

yang akan datang. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat dijadikan sumber pembelajaran dan bahan referensi unuk 

pembelajaran ilmu manajemen informasi kesehatan. 
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3. Bagi Peneliti Lain 

Dapat digunakan sebagai acuan atau referensi untuk melakukan penelitian 

selanjutnya terutama yang menyangkut perkembangan pelayanan di rumah 

sakit. 

  


