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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Rekam medis merupakan berkas yang berisikan informasi tentang 

identitas pasien, anamnese, penentuan fisik laboratorium, diagnosa segala 

pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien dan 

pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun yang 

mendapatkan pelayanan gawat darurat (Depkes, 2006). Keterangan dan 

catatan tentang pasien harus lengkap diantaranya yaitu identitas pribadi, 

identitas sosial dan semua keterangan yang menjelaskan tentang pasien 

tersebut. Rekam medis juga digunakan sebagai acuan pasien selanjutnya, 

terutama pada saat pasien itu berobat kembali, rekam medis pasien harus 

siap apabila pasien berobat kembali. 

Dokumen rekam medis pada pasien persalinan pasien dengan 

Ketuban Pecah Dini (KPD) harus lengkap karena akan memudahkan 

dokter dan bidan dalam memberikan tindakan atau terapi kepada pasien 

KPD. Selain itu, dokumen rekam medis juga sebagai sumber data pada 

bagian rekam medis dalam pengolahan data yang kemudian akan menjadi 

informasi yang berguna bagi pihak manajemen dalam menentukan 

langkah-langkah strategis untuk pengembangan pelayanan kesehatan 

(Hatta, 2010). Ketidaklengkapan pada dokumen rekam medis KPD dapat 
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menyebabkan terjadi informasi yang tidak akurat pada tindakan yang 

diberikan kepada pasien. Informasi data sosial meliputi identifikasi pasien 

dan data medis meliputi hasil pemeriksaan dan anamnessa harus lengkap. 

Setiap tindakan yang akan diberikan pada pasien KPD salah satunya yaitu 

melalui assesmen dokter dan bidan yang sudah ditanda tangani, sebagai 

tindakan pertanggungjawaban medis baik dari pemeriksaan sampai pada 

saat persalinan sampai pasien itu pulang dari rumah sakit  

Kasus Ketuban Pecah Dini (KPD) dapat terjadi pada akhir 

kehamilan maupun jauh sebelum waktunya melahirkan dalam keadaan 

normal sekitar 8-10% perempuan hamil aterm akan mengalami ketuban 

pecah dini (Prawirohardjo, 2008). Pada sebagian besar kasus penyebabnya 

belum di temukan namun faktor yang disebutkan memiliki kaitan dengan 

KPD yaitu riwayat kelahiran prematur, merokok, dan perdarahan selama 

kehamilan. Maka perlu identifikasi dan pengisian laporan penting secara 

lengkap untuk  menegakan diagnosa dan mengetahui masalah potensial 

yang akan terjadi (Wildan dan Hidayat, 2008). 

Permenkes RI No.269/Menkes/Per/III/2008 juga menjelaskan 

bahwa apabila ada kekeliruan dalam pengisian lembar rekam medis maka 

akan merugikan pasien dan akan mempersulit petugas dalam pengisian 

lembar rekam medis lainnya. Oleh sebab itu, dalam pengisian lembar 

rekam medis petugas harus lebih hati–hati, cermat dan teliti sehingga dapat 

mengurangi terjadinya kesalahan atau penduplikasian dokumen rekam 

medis. 
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Berdasarkan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Tahun 2012 

pada standar MKI 19.1 rekam medis memuat informasi identifikasi pasien 

dan pada standar MKI 19.3 dijelaskan juga bahwa autentifikasi pada 

dokumen rekam medis wajib ditulis nama dokter atau petugas kesehatan 

lainnya, ditulis jam/tanggal pengisian. Serta adanya kebijakan proses 

pembetulan / koreksi atau penulisan ulang dalam catatan.  

  Menurut Hatta (2013), analisis kuantitatif dilakukan untuk menilai 

kelengkapan dan keakuratan rekam kesehatan rawat inap dan rawat jalan 

yang dimiliki sarana pelayanan kesehatan dan dapat dilakukan saat pasien 

masih berada di sarana pelayanan kesehatan rumah sakit (Concurrent 

review) ataupun sesudah pasien pulang (retrospective review). Analisis 

terdiri dari 4 aspek yaitu kelengkapan aspek identifikasi, pelaporan 

penting, pendokumentasian yang benar, dan aspek autentifikasi (Sudra, 

2013). Semakin lengkap tenaga kesehatan memberikan data tindak lanjut 

dalam pelayanan kesehatan berarti semakin banyak pemanfaatan 

kelengkapan informasi oleh tenaga kesehatan. Berarti pula, kualitas 

pelayanan kesehatan yang diberikan semakin dapat dibuktikan sesuai 

dengan standar pelayanan kesehatan terkait. 

Hasil penelitian Febriyanti dan Sugiarti (2015), menyebutkan 

bahwa ketidaklengkapan item jenis kelamin pada kasus bedah sangat 

berpengaruh terhadap diagnosis. Sedangkan dari penelitian Pepo dan Yulia 

(2105), menyebutkan bahwa ketidaklengkapan penulisan diagnosis kasus 

kebidanan pada lembar resume medis dapat berpengaruh terhadap 
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pengkodean klinis karena diagnosa yang tertera pada resume medis 

merupakan dasar bagi coder  dalam melakukan kegiatan pengkodean 

klinis. 

Pembeda dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah 

terletak pada kasus yang diteliti yaitu kasus pada pasien ketuban pecah 

dini (KPD), jenis penelitan dan metode pada analisis dokumen rekam 

medis ketuban pecah dini menggunakan metode observasional dan 

wawancara dengan bidan yang bertanggungjawab mengisi dokumen rekam 

medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukoharjo. 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan, ketuban pecah dini (KPD) 

termasuk dalam 17 kasus obstetrik yang ada di RSUD Kabupaten 

Sukoharjo. Hasil observasi dari 10 dokumen rekam medis pasien KPD, 

pada review identifikasi tidak terdapat item umur pasien di lembar 

formulir asuhan kebidanan, item umur sangat penting karena dapat 

membantu petugas dalam penyajian pelaporan rumah sakit dan 

ketidaklengkapan pada review autentifikasi sebesar 5 dokumen (50%) 

karena tidak adanya tanda tangan dari dokter ataupun petugas kesehatan, 

review autentifikasi ini sangatlah penting berguna sebagai 

pertanggungjawaban terhadap tindakan medis yang dilakukan oleh 

dokter/petugas medis lainnya. Ketidaklengkapan ini dapat berakibat pada 

pelayanan dan tingkat IMR (Incomplete Medical Record) menjadi lebih 

tinggi. 



  

5 
 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengambil penelitian dengan judul “Analisis Kelengkapan Pengisian 

Dokumen Rekam Medis Pasien Ketuban Pecah Dini (KPD) di Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Bagaimana kelengkapan pengisian dokumen rekam medis pasien 

ketuban pecah dini di RSUD Kabupaten Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum : 

Tujuan umum dalam penulisan ini yaitu menganalisis kelengkapan 

dokumen rekam medis pasien ketuban pecah dini di RSUD Sukoharjo 

Tahun 2015. 

2. Tujuan Khusus : 

a. Menganalisis kelengkapan pengisian identifikasi pada dokumen  

rekam medis pasien ketuban pecah dini di RSUD Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2015. 

b. Menganalisis kelengkapan pengisian laporan penting pada 

dokumen rekam medis pasien ketuban pecah dini di RSUD 

Kabupaten Sukoharjo tahun 2015. 
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c. Menganalisis kelengkapan pengisian autentifikasi pada dokumen 

rekam medis pasien ketuban pecah dini di RSUD Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2015. 

d. Menganalisis pendokumentasian yang benar pada dokumen rekam 

medis pasien ketuban pecah dini di RSUD Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Rumah Sakit  

Dapat digunakan sebagai acuan tugas pokok fungsi seluruh tenaga 

medis dan bahan pertimbangan dalam kebijakan pengisian dokumen 

rekam medis pasien persalinan serta kelengkapannya untuk 

meningkatkan mutu rumah sakit. 

2. Bagi institusi pendidikan  

Dapat di jadikan sumber pembelajaran dan bahan referensi untuk 

pembelajaran ilmu manajemen informasi kesehatan. 

3. Bagi peneliti 

Dapat digunakan sebagai acuan dan  referensi  untuk dilakukan 

penelitian lebih lanjut dengan menggunakan teknik review 

kelengkapan dokumen lainnya. 

 

 

 


