
  

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap sarana pelayanan kesehatan diwajibkan menyelenggarakan 

rekam medis, salah satu manfaatnya yaitu sebagai bukti pelayanan kesehatan 

yang dilakukan di rumah sakit. Rekam medis merupakan catatan tertulis 

pasien yang termasuk pada golongan arsip vital. Arsip vital menurut Undang-

Undang No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan Bab I Pasal 1 adalah arsip yang 

keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional 

pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak 

atau hilang dan sering disebut arsip kelas satu.  

Pada Permenkes 269 tahun 2008 pasal 7 menyebutkan bahwa sarana 

pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam 

rangka penyelenggaraan rekam medis. Salah satu dari fasilitas yang 

diperlukan dalam rangka penyelenggaraan rekam medis adalah ruang 

penyimpanan dan rak penyimpanan berkas rekam medis. Ada enam unsur 

yang berkaitan dengan penyimpanan agar fungsi rekam medis sebagai 

penyimpanan data dan informasi pelayanan pasien dapat terlaksana dengan 

baik yaitu mudah diakses, berkualitas, terjaga keamanannya, fleksibilitas, 

dapat dihubungkan dengan berbagai sumber dan efisien (Hatta, 2008). 

Menurut Permenkes RI No 269/MENKES/PER/III/2008 tentang 

Rekam Medis Bab III pasal 7 bahwa sarana pelayanan kesehatan wajib
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 menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan rekam 

medis, salah satunya yaitu tempat filing yang merupakan media untuk 

penyimpanan, penyedia dan pelindung berkas rekam medis pasien. Menurut 

Permenkes RI No 269/MENKES/PER/III/2008 pasal 8 berkas rekam medis 

sendiri disimpan dalam kurun waktu minimal 5 tahun terhitung dari tanggal 

terakhir pasien berobat atau dipulangkan yang kemudian disebut rekam medis 

aktif. Setelah masa simpan lima tahun berakhir berkas rekam medis menjadi 

inaktif dan disimpan di tempat yang berbeda dengan rekam medis aktif. 

Berkas rekam medis yang telah inaktif masih memungkinkan untuk menjadi 

aktif kembali apabila suatu saat pasien datang kembali untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan maupun untuk kebutuhan lain sehingga berkas tersebut 

harus ditemukan kembali. Proses penemuan berkas rekam medis yang telah 

inaktif dipengaruhi oleh tata cara penyimpanan yang baik dan fasilitas 

penyimpanan yang memadai sehingga proses tersebut dapat dilaksanakan 

dengan baik. 

Data antropometri tenaga kerja petugas rekam medis memegang 

peranan penting. Ukuran antropometri tenaga kerja akan dapat menjadi dasar 

untuk membuat suatu desain alat-alat kerja yang sepadan bagi tenaga kerja 

yang akan menggunakannya, hal ini bertujuan agar dapat menciptakan 

kenyamanan, kesehatan, keselamatan, dan estetika kerja. Data antropometri 

juga akan menentukan bentuk, ukuran dan dimensi yang tepat dan berkaitan 

dengan produk yang dirancang dan manusia yang akan 

menggunakan/mengoperasikan produk tersebut (Putri, 2014). 
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Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di RSUD Kota 

Yogyakarta, performance kunjungan pasien baru rawat jalan, IGD dan rawat 

inap pada tahun 2014 adalah 55.497 berkas. Pada tahun 2015 kunjungan 

pasien baru rawat jalan, IGD dan rawat inap menurun menjadi 52.743 berkas. 

Kunjungan pasien baru rawat jalan, IGD dan rawat inap pada tahun 2016 

meningkat signifikan mencapai 69.632 berkas. Jumlah rak yang tersedia saat 

ini yaitu sebanyak 36 rak sudah tidak cukup menampung berkas rekam medis 

pasien, sehingga penjajaran berkas rekam medis dalam rak menjadi penuh 

dan sesak, bahkan ada berkas rekam medis pasien yang diletakkan di lantai 

karena tidak cukupnya ruang pada rak penyimpanan. Hal ini memungkinkan 

terjadinya berkas rekam medis pasien yang missfile atau berkas rekam medis 

pasien yang tiba-tiba jatuh dari rak dan menimpa petugas, serta berdampak 

terhadap kegiatan petugas dalam melakukan pengambilan dan penyimpanan 

kembali berkas rekam medis menjadi lebih lama. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di ruang penyimpanan 

berkas rekam medis pasien (filing) RSUD Kota Yogyakarta pada Januari 

2017, rata-rata jarak antar rak penyimpanan untuk ruang gerak petugas yaitu 

sebesar 60,1 cm sedangkan ukuran jarak antar rak penyimpanan untuk ruang 

gerak petugas yang dianjurkan oleh Depkes (1997) adalah sebesar 90 cm atau 

dua kali lebar bahu petugas. Selain itu tinggi rak penyimpanan melebihi 

standar antropometri petugas sehingga dibutuhkan alat bantu tangga untuk 

melakukan pengambilan dan penyimpanan berkas rekam medis pasien pada 

rak yang paling atas. Berdasarkan wawancara terhadap petugas rekam medis 
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pada saat studi pendahuluan jangkauan rak yang tinggi berpengaruh terhadap 

potensi kelelahan otot petugas dan kecelakaan kerja seperti terjatuh. Maka 

diperlukannya perhitungan jumlah kebutuhan rak penyimpanan yang 

disesuaikan berdasarkan dimensi ukuran tubuh petugas agar risiko kelelahan 

dan kecelakaan kerja dapat diminimalisir.  Antropometri merupakan data 

ukuran dimensi tubuh manusia yang dapat digunakan secara luas dalam 

menentukan bentuk, ukuran dan dimensi yang tepat berkaitan dengan produk 

yang dirancang dengan mansia yang mengoperasikan atau menggunakan 

produk tersebut. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menghitung kebutuhan rak 

penyimpanan berkas pasien di ruang filing berdasarkan aspek antropometri 

petugas rekam medis di RSUD Kota Yogyakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana menghitung kebutuhan rak penyimpanan berkas pasien di 

ruang filing berdasarkan aspek antropometri petugas rekam medis di RSUD 

Kota Yogyakarta 

C. Tujuan 

1. Mendeskripsikan kondisi ruang penyimpanan berkas rekam medis pasien 

(filing) di RSUD Kota Yogyakarta. 

2. Menganalisis data antropometri petugas rekam medis di RSUD Kota 

Yogyakarta. 

3. Menghitung kebutuhan rak penyimpanan di ruang filing untuk 5 tahun ke 

depan.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan dan 

menyiapkan kebutuhan rak penyimpanan berkas rekam medis pasien 

untuk 5 tahun ke depan. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat menjadi bahan masukan dalam pembelajaran ilmu rekam 

medis dan ilmu ergonomi antropometri. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Dapat menjadi acuan dan literatur bagi peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian dengan tema penyimpanan rekam medis pasien 

(filing) dan antropometri. 


