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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pelayanan yang bermutu bukan hanya pada pelayanan medis saja, tetapi 

juga pada penyelenggaraan rekam medis yang menjadi salah satu indikator 

mutu pelayanan rumah sakit yang dapat diketahui melalui kelengkapan 

pengisian rekam medis.Catatan atau isi yang terdapat dalam berkas rekam 

medis merupakan bukti dokumentasi tertulis berupa perkembangan penyakit 

dan pengobatan yang diberikan selama pasien mendapatkan pelayanan 

kesehatan di rumah sakit. Rekam medis harus berisi informasi lengkap perihal 

proses pelayanan di masa lalu, masa kini dan perkiraan terjadi dimasa yang 

akan datang (Depkes RI, 1997). 

Kelengkapan berkas rekam medis merupakan laporan penting untuk 

perlindungan hukum tenaga medis. Pencatatan pengisian berkas rekam medis 

yang lengkap dapat membantu dalam pengambilan keputusan tentang terapi, 

tindakan, dan penentuan diagnosis pada setiap pasien (Hata 2011). Rekam 

medis yang lengkap dapat digunakan sebagai sumber data statistik. Menurut 

Surat Edaran DIRJEN Yanmed no. HK.00.05.1.5.01160 tahun 1995, 

menyebutkan bahwa tata cara penilaian rekam medis yakni melakukan 

penyusutan rekam medis dengan melakukan pemindahan.Pemindahan ini 

bertujuan untuk menjadikan berkas rekam medis aktif menjadi berkas medis in 

aktif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melihat data kunjungan terakhir, 
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kemudian berkas dipisahkan denfgan berkas rekam medis aktif dan memilah 

lembar rekam medis yang akan disimpan antara lain ringkasan masuk dan 

keluar, resume, lembar operasi, identifikasi bayi, lembar persetujuan, lembar 

kematian dan hasil penunjang. 

Masalah yang sering timbul dalam pengisian rekam medis adalah proses 

pengisiannya tidak lengkap dan penulisan dokter yang kurang spesifik 

mengenai diagnosis penyakit. Hasil pengolahan data sangat penting sebagai 

dasar pembuatan laporan internal dan laporan eksternal rumah sakit.Laporan 

ini berkaitan dengan penyusunan berbagai perencanaan rumah sakit dan 

pengambilan keputusan oleh pimpinan, khususnya evaluasi pelayanan yang 

telah diberikan (Giyana, 2012). 

Lingkup pelayanan rekam medis meliputi registrasi pasien, penyimpanan 

dan pengambilan kembali data, pengolahan data, penggunaan data, pelaporan 

dan pemusnahan (Indradi, 2014).Kelengkapan berkas rekam medis termasuk 

dalam lingkup pengolahan data. Pelayanan rekam medis merupakan pelayanan 

yang berkesinambungan, sehingga apabila dalam salah satu lingkup atau 

bagian mengalami masalah, maka akan mempengaruhi pelayanan yang 

lainnya. 

Standar akreditasi rumah sakit merupakan upaya Kementrian Kesehatan 

RI menyediakan suatu perangkat yang mendorong rumah sakit senantiasa 

meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan.Rumah sakit harus menerapkan 

standar akreditasi rumah sakit, termasuk standar-standar lain yang berlaku 

bagi rumah sakit.Standar akreditasi rumah sakit sebagai bagian peningkatan 
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kinerja.Salah satu upayanya adalah rumah sakit secara teratur melakukan 

penilaian terhadap isi dan kelengkapan berkas rekam medis pasien (Depkes, 

2011). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 rumah sakit merupakan 

institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat 

jalan dan gawat darurat.Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan 

haruslah memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.Pencapaian 

pelayanan rumah sakit yang bermutu dapat dicapai melalui akreditasi rumah 

sakit. 

Undang-Undang Kesehatan No. 44 Tahun 2009 pasal 40 ayat 1 

menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, 

akreditasi wajib dilakukan secara berkala minimal 3 tahun sekali. Salah satu 

lembaga akreditasi yang ada di Indonesia diantaranya Komisi Akreditasi 

Rumah Sakit (KARS) yang mulai tahun 2012 merubah sistem dan konsep dari 

standar pelayanan berfokus pada provider menjadi berfokus kepada pasien dan 

berkesinambungan antar pelayanan dan menjadikan keselamatan pasien 

sebagai standar utama. Akreditasi rumah sakit saat ini menggunakan standar 

akreditasi rumah sakit tahun 2012. Standar akreditasi tersebut terdiri dari 4 

(empat) yaitu, Kelompok Standar Berfokus Kepada Pasien, Kelompok Standar 

Manajemen Rumah Sakit, Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien, Kelompok 

Sasaran Menuju Millenium Development Goals. 
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Pelaksanaan survai akreditasi rumah sakit salah satunya dengan adanya 

kegiatan telaah berkas rekam medis tertutup.Telaah berkas rekam medis 

tertutup yang dimaksud adalah analisis terhadap berkas rekam medis pasien 

rawat inap yang telah pulang.Pada format telaah rekam medis tertutup memuat 

kelompok standar berfokus kepada pasien (APK, AP, PP, PAB, MPO, PPK) 

dan kelompok standar manajemen rumah sakit (MKI). Telaah rekam medis 

penting untuk memastikan kepatuhan rumah sakit menyediakan pencatatan 

balik ke belakang (track record) dari rekam medis. 

Berdasarkan standar akreditasi rumah sakit 2012, rumah sakit 

mendapatkan sertifikat akreditasi atau syarat paripurna apabila setiap bab dari 

standar akreditasi rumah sakit mempunyai nilai minimal 80%. Kelengkapan 

berkas rekam medis merupakan salah satu aspek yang dinilai dalam akreditasi 

dan pentingnya pengisian berkas rekam medis secara lengkap.Berdasarkan 

survei yang telah dilakukan, RSUD Kota Yogyakarta sempat mengalami 

remedial penilaian akreditasi pada pokja PP dan PPK yang kemudian 

dilakukan remedial dengan melihat dari telaah rekam medis tertutup 

dikarenakan nilai yang diperoleh kurang dari 80%. Kelengkapan berkas rekam 

medis juga menjadi salah satu elemen penilaian akreditasi pada elemen 

penilaian standar MKI. Di RSUD Kota Yogyakarta masih terdapat 

ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis. Ketidaklengkapan pengisian 

berkas rekam medis ini masih ditemukan pada beberapa berkas rekam medis 

pasca akreditasi. Salah satu ketidaklengkapan ini ditemukan di berkas rekam 

medis pasien pada kasus bedah. Berkas rekam medis dengan kasus bedah yang 
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kembali tepat waktu yaitu 2x24 jam ke instalasi rekam medis pada bulan 

Desember 2016 berjumlah 167 berkas dari 232 berkas. Ketidaklengkapan 

berkas rekam medis pada kasus bedah berdasarkan profesi dokter mencapai 

84,43%. Tindakan local excision of lesion of breast merupakan salah satu 

tindakan pada kasus bedah dan menempati urutan ke 2 dari 10 besar tindakan 

operasi yang ada di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di RSUD Kota Yogyakarta. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti perbedaan 

kelengkapan berkas rekam medis rawat inap pada kasus local excision of 

lesion of breast sebelum dan sesudah akreditasi di RSUD Kota Yogyakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan kelengkapan berkas rekam medis rawat inap pada 

kasus local excision of lesion of breast sebelum dan sesudah akreditasi di 

RSUD Kota Yogyakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum : 

Menganalisisperbedaan kelengkapan berkas rekam medis berkas 

rekam medis rawat inap padakasus local excision of lesion of 

breastsebelum dan sesudah akreditasi di RSUD Kota Yogyakarta. 

2. Tujuan Khusus : 

a. Mendeskripsikan kelengkapan berkas rekam medis rawat inap pada 

kasuslocal excision of lesion of breastsebelum akreditasi di RSUD 

Kota Yogyakarta. 
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b. Mendeskripsikan kelengkapan berkas rekam medis rawat inap pada 

kasus local excision of lesion of breastsesudah akreditasi di RSUD 

Kota Yogyakarta. 

c. Menganalisis perbedaan kelengkapan berkas rekam medis berkas 

rekam medis rawat inap pada kasus local excision of lesion of 

breastsebelum dan sesudah akreditasi di RSUD Kota Yogyakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan manajemen kelengkapan data 

rekam medis pasien. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi di perkuliahan. 

3. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti mengenai 

akreditasi dan kelengkapan lembar resume medis. 

 

 

 

 

 

 

 

 


