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HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN PERILAKU PERAWAT 

TENTANG PENGISIAN SENSUS HARIAN RAWAT INAP DENGAN 

KETIDAKTEPATAN PERHITUNGAN SENSUS HARIAN RAWAT INAP DI 

RSUD KOTA YOGYAKARTA 

 

ABSTRAK 

 

Instalasi rekam medis bertanggung jawab dalam pembuatan laporan internal dan 

eksternal rumah sakit. Salah satu sumber dalam pembuatan laporan internal dan 

eksternal rumah sakit  adalah sensus harian rawat inap yang dibuat oleh masih-

masing bangsal perawatan setiap harinya. Masih terdapat beberapa kesalahan dalam 

pengisian sensus harian rawat inap yang dilakukan oleh perawat di bangal perawatan 

RSUD Kota Yogyakarta, seperti perbedaan pasien masuk dan lama dirawat. 

Kesalahan dalam pengisian sensus harian rawat inap dapat membuat ketidaktepatan 

dalam berhitungan sensus harian rawat inap sehingga data performance rumah sakit 

yang dihasilkan tidak akurat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan 

antara pengetahuan dan perilaku perawat tentang pengisian sensus harian rawat inap 

dengan ketidaktepatan perhitungan sensus harian rawat inap di RSUD Kota 

Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif analitik 

dengan pendekatan cross sectional. Populasi yang digunakan adalah seluruh perawat 

di bangsal perawatan RSUD Kota Yogyakarta dengan jumlah sampel 74 orang. 

Pengambilan sampel dengan Proportional Random Sampling. Analisis yang 

digunakan adalah Chi Square. Hasil uji statistik menunjukan ada hubungan antara 

pengetahuan (p = 0,002), perilaku (p = 0,037) perawat tentang pengisian sensus 

harian rawat inap dengan ketidaktepatan perhitungan sesnsus harian rawat inap di 

RSUD Kota Yogyakarta 

 

Kata Kunci : Pengetahuan, Perilaku, Sensus Harian Rawat Inap, Ketidaktepatan 

 

ABSTRACT 

The installation of medical records is responsible for internal and external hospital 

reports. One source in making internal and external hospital reports is the daily 

inpatient census made by each of the day-care wards. There are still some errors in 

the daily census of inpatient care done by the nurses in the care of RSUD Kota 

Yogyakarta, such as the difference of the admitted and long hospitalized patients. 

Errors in daily census filling of inpatients can create inaccuracies in the daily census 

count of hospitalization so that the resulting hospital performance data is inaccurate. 

The purpose of this research is to know the correlation between knowledge and 

behavior of nurses about daily census filling of inpatient with inaccurate calculation 
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of daily census of inpatient at RSUD Kota Yogyakarta. The research method used is 

quantitative analytic research with cross sectional approach. The population used 

was all nurses in RSUD hospital ward of Yogyakarta with a sampl size of 74 people. 

Sampling with Proportional Random Sampling. The analysis used is Chi Square. The 

result of statistical test shows that there is correlation between knowledge (p = 

0,002), behavior (p = 0,037) of nurses about filling of daily census of inpatient with 

inaccurate calculation of daily hospitalization at RSUD Kota Yogyakarta. 

Keywords: Knowledge, Behavior, Daily Census Inpatient, Inaccuracy 

 

1. PENDAHULUAN 

Kegiatan statistik di rumah sakit melibatkan beberapa hal, yaitu 

pengumpulan data, analisis, interpretasi data, dan presentasi data (Huffman, 1994). 

Salah satu kegiatan statistik yang berperan besrar dalam pengambilan keputusan 

suatu rumah sakit adalah kegiatan pengolahan sensus harian rawat inap. 

Pengelolaan sensus harian rawat inap dapat digunakan untuk mengetahui tingkat 

penggunaan tempat tidur (BOR),  rata-rata lama dirawat (AvLOS), Turn Over 

Interval (TOI), Bed Turn Over (BTO), Net Death Rate (NDR), Grass Death Rate 

(GDR) dan pembuatan grafik Barber Johnson.  

Berdasarkan hasil penelitian Yana (2014) sensus harian rawat inap berisi 

data yang harus dikumpulkan setiap hari selama 24 jam periode waktu pelaporan. 

Pihak yang memegang peran penting dalam pengisian sensus harian pasien rawat 

inap ini adalah perawat. Setiap hari perawat atau bidan pada shift malam di setiap 

bangsal perawatan wajib membuat sensus harian yang selanjutnya diserahkan 

kepada petugas rekam medis pada pagi hari berikutnya paling lambat pukul 08.00 

untuk dilakukan pengolahan (Depkes RI, 1997). 

Kegiatan pengelolaan sensus harian rawat inap dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Menurut Indah (2013) faktor-faktor yang berhubungan dengan keakuratan 

sensus harian rawat inap yaitu pengisian sensus harian rawat  inap yang tidak 

lengkap, karakteristik petugas, dan prosedur tetap yang belum ditaati dan 

dijalankan oleh perawat. Ketepatan dalam mengisi sensus harian rawat inap oleh 
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perawat bangsal akan mempengaruhi ketepatan perhitungan sensus harian rawat 

inap. Apabila perhitungan sensus harian rawat inap tidak tidat maka data 

performance rumah sakit yang dihasilkan tidak akurat, seperti data BOR, LOS, 

TOI, BTO, NDR, dan GDR. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Yogyakarta sensus harian masih dilakukan secara manual dan dalam 

pelaksanaannya masih ada perbedaan pengisian sensus harian rawat inap yang 

dilakukan oleh perawat dengan SOP tentang pengisian dan buku pedoman Hatta 

(2012) tentang pengisian sensus harian rawat inap serta sistem informasi kesehatan 

yang ada di RSUD Kota Yogyakarta sehingga menyebabkan ketidaktepatan 

perhitungan sensus harian. Perbedaan pengisian ini akibat dari kesalahan pengisian 

sensus harian rawat inap terutama pada data pasien masuk, hari perawatan dan 

lama rawat. Ada sekitar 35-40% ketidaktepatan pengisian sensus harian rawat inap 

pada bulan Mei 2017 di beberapa bangsal perawatan RSUD Kota Yogyakarta yaitu 

pada bangsal Kenanga, Bougenvile, ICU, dan Edelweis. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk meneliti hubungan pengetahuan dan perilaku perawat tentang 

pengisian sensus harian rawat inap dengan ketidaktepatan perhitungan sensus 

harian rawat inap di RSUD Kota Yogyakarta.  

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif analitik dengan 

pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat 

bangsal di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang berjumlah 120 

orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan Proportional Random Sampling 

dan didapatkan sampel sebanyak 74 sampel. Variabel independen pada penelitian 

ini adalah pengetahuan dan perilaku perawat tentang pengisian sensus haria rawat 

inap, sedangkan variabel dependennya adalah ketidaktepatan perhitungan sensus 

harian rawat inap di RSUD Kota Yogyakarta. Analisis bivariate yang digunakan 

yaitu dengan menggunakan Uji Chi-Square.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gambaran Umum RSUD Kota Yogyakarta 

3.1.1 Profil RSUD Kota Yogyakarta 

Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 

337/KEP/2010 tanggal 8 Juni 2010 RSUD Kota Yogyakarta memiliki 

brand name sebagai Rumah Sakit Jogja. Berdasarkan Keputusan Walikota 

Yogyakarta Nomor 337/KEP/2010 tanggal 8 Juni 2010 RSUD Kota 

Yogyakarta memiliki brand name sebagai Rumah Sakit Jogja. RSUD 

Kota Yogyakarta terakreditasi 12 jenis pelayanan, salah satunya adalah 

rekam medis. Instalasi Rekam Medis berkewajiban untuk memberikan 

beberapa pelayanan salah satunya adalah kegiatan pelaporan. Instalasi 

rekam medis bertanggung jawab dalam pembuatan laporan internal dan 

eksternal rumah sakit. Salah satu sumber dalam pembuatan laporan 

internal maupun eksternal rumah sakit ini adalah sensus harian rawat inap. 

Sensus harian rawat inap ini dibuat oleh masih-masing bangsal perawatan 

setiap harinya yang selanjutnya dikirim ke bagian rekam medis untuk 

dilakukan pengolahan data sehingga menghasilkan laporan internal dan 

eksternal rumah sakit.  

 

3.1.2 Gambaran Karakteristik Responden 

Gambaran karakteristik responden berdasarkan hasil kuesioner yang 

telah diisi oleh 74 responden yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan dan masa kerja. Diperoleh data distribusi frekuensi sebagai 

berikut: 

Tebel 1. Karakteristik Responden di RSUD Kota Yogyakarta 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Pria 24 32,4 

Wanita 50 67,6 

Total 74 100 

Usia   
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20-30 tahun 48 64,8 

31-40 tahun 21 28,4 

> 40 tahun 5 6,8 

Total 74 100 

Pendidikan   

D3 60 81,1 

S1 14 18,9 

Total 74 100 

Masa Kerja   

1-5 tahun 49 66,2 

6-10 tahun 9 12,2 

11-15 tahun 11 14,8 

> 16 tahun 5 6.,8 

Total 74 100 

Berdasarakan data jenis kelamin, diperoleh hasil distribusi jenis 

kelamin responden yang mempunyai frekuensi tertinggi adalah berjenis 

kelamin wanita sebanyak 50 responden (67,6%). 

Berdasarakan data usia, diperoleh hasil distribusi usia responden yang 

mempunyai frekuensi tertinggi adalah rentang usia 20-30 tahun sebanyak 

48 responden (64,8%), sedangkan frekuensi terendah sebanyak 5 

responden (6,8%) terdapat pada rentang usia > 40 tahun. 

Berdasarkan data tingkat pendidikan, diperoleh hasil distribusi tingkat 

pendidikan responden adalah paling banyak memiliki tingkat pendidikan 

D3 sebanyak 60 responden (81,1%), sedangkan sisanya sebanyak 14 

responden (18,9%) berpendidikan S1. 

Berdasarkan data masa kerja, diperoleh hasil distribusi masa kerja 

responden yang mempunyai frekuensi tertinggi yaitu memiliki rentang 

masa kerja 1-5 tahun sebanyak 44 responden (66,2%), sedangkan 

frekuensi terendah pada masa kerja > 16 tahun sebanyak 5 responden 

(6,8%).  

 



6 
 

3.1.3 Analisis Univariat 

Analisi univariat pada penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 2. Distribusi Pengetahuan Responden di Bangsal Perawatan RSUD 

Kota Yogyakarta 

Pengetahuan Frekuensi Persentase (%) 

Rendah  29 39,2 

Tinggi 45 60,8 

Total 74 100 

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa karakteristik responden 

berdasarkan pengetahuan responden di bangsal perawatan RSUD Kota 

Yogyakarta, sebagian besar adalah responden adalah termasuk kategori 

tinggi yaitu sebanyak 45 responden (60,8%). 

Tabel 3. Distribusi Perilaku Responden di Bangsal Perawatan RSUD Kota 

Yogyakarta 

Perilaku Frekuensi Persentase (%) 

Kurang Baik 36 48,6 

Baik 38 51,4 

Total 74 100 

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa karakteristik responden 

berdasarkan perilaku responden di bangsal perawatan RSUD Kota 

Yogyakarta, sebagian besar adalah responden adalah termasuk kategori 

memiliki perilaku baik yaitu sebanyak 38 responden (51,4%). 

Tabel 4. Distribusi Ketidaktepatan Perhitungan Sensus Harian Rawat Inap 

di RSUD Kota Yogyakarta 

Ketepatan Sensus Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Tepat 30 40,5 

Tepat 44 59,5 

Total 74 100 

 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa tingkat ketidaktepatan 

perhitungan sensus harian rawat inap di RSUD Kota Yogyakarta 

didapatkan hasil sebagian besar sensus harian rawat inap memiliki 

kategori tepat yaitu sebanyak 44 sensus (59,5%). 
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3.1.4 Analisis Bivariat 

Hasil pengujian dengan Uji Chi Square sebagai berikkut: 

Tabel 5. Hubungan Pengetahuan Perawat Tentang Pengisian Sensus 

Harian Rawat Inap dengan Ketidaktepatan Perhitungan Sensus Harian 

Rawat Inap di RSUD Kota Yogyakarta 

 

Pengetahuan 

Ketepatan Sensus  

Total 

 

P 

 

CC Tidak Tepat Tepat 

f % f % f % 

Rendah 18 62,1 11 37,9 29 100 
0,002 0,332 

Tinggi 12 26,7 33 73,3 45 100 

 

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai significancy 

menunjukan (p = 0,002 < 0,05), sehingga Ho ditolak, dan dapat 

disimpulkan ada hubungan pengetahuan perawat tentang pengisian sensus 

harian rawat inap dengan ketidaktepatan perhitungan sensus harian rawat 

inap di RSUD Kota Yogyakarta.Koefisien korelasi menunjukan nilai 

0,323 yang dapat diartikan kriteria keeratan hubungan tergolong lemah, 

karena nilainya berada pada rentang 0,20 sampai 0,399. 

Tabel 6. Hubungan Perilaku Perawat Tentang Pengisian Sensus Harian 

Rawat Inap dengan Ketidaktepatan Perhitungan Sensus Harian Rawat Inap 

di RSUD Kota Yogyakarta 

 

Perilaku 

Ketepatan Sensus  

Total 

 

P 

 

CC Tidak Tepat Tepat 

f % f % f % 

Kurang baik 19 52,8 17 47,2 36 100 
0,037 0,236 

Baik 11 28,9 27 71,1 38 100 

 

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai significancy 

menunjukan (p = 0,037 < 0,05), sehingga Ho ditolak, dan dapat 

disimpulkan ada hubungan perilaku perawat tentang pengisian sensus 

harian rawat inap dengan ketidaktepatan perhitungan sensus harian rawat 

inap di RSUD Kota Yogyakarta. Koefisien korelasi menunjukan nilai 



8 
 

0,236 yang dapat diartikan kriteria keeratan hubungan tergolong lemah, 

karena nilainya berada pada rentang 0,20 sampai 0,399. 

3.2 Pembahasan  

3.2.1 Hubungan Pengetahuan Perawat Tentang Pengisian Sensus Harian 

Rawat Inap dengan Ketidaktepatan Perhitungan Sensus Harian 

Rawat Inap di RSUD Kota Yogyakarta 

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai significancy 

menunjukan (p = 0,002 < 0,05), sehingga Ho ditolak, dan dapat 

disimpulkan ada hubungan pengetahuan perawat tentang pengisian sensus 

harian rawat inap dengan ketidaktepatan perhitungan sensus harian rawat 

inap di RSUD Kota Yogyakarta. Koefisien korelasi menunjukan nilai 

0,323 yang dapat diartikan kriteria keeratan hubungan tergolong lemah, 

karena nilainya berada pada rentang 0,20 sampai 0,399. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

dari 74 responden 45 (60,8%) responden memiliki pengetahuan tinggi 

tentang pengisian sensus harian rawat inap, dengan rincian yang memiliki 

ketepatan dalam perhitungan sensus harian rawat inap sebanyak 33 

(44,6%) responden dan memiliki ketidaktepatan dalam perhitungan sensus 

harian rawat inap sebanyak 12 (16,2%) responden. Sedangkan responden 

dengan berpengatuhan rendah terdapat 29 (39,2%) responden, dengan 

rincian yang memiliki ketepatan dalam perhitungan sensus harian rawat 

inap sebanyak 18 (24,3%) responden dan yang memiliki ketidaktepatan 

dalam perhitungan sensus harian rawat inap sebanyak 11 (14,9%) 

responden.  

Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan diketahui bahwa 

responden dengan berpengetahuan rendah didapatkan paling banyak pada 

responden di kategori masa kerja terendah yaitu pada masa kerja 1-5 tahun  

sebesar 21 (72,4%) responden. Selain itu responden yang berpengetahuan 
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rendah rata-rata pada rentang usia 20-30 tahun sebesar 20 responden. Hal 

ini sesuai dengan yang dikemukakan Notoatmodjo (2007) yang 

menyatakan bahwa sosial ekonomi, pengalaman, usia, dan informasi 

adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Pengalaman yang 

lebih banyak akan mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang, semakin 

banyak pengalaman yang didapatkan seseorang maka semakin luas tingkat 

pengetahuan yang dimilikinya. 

Berdasarkan hasil kuesioner pengetahuan perawat tentang pengisian 

sensus harian rawat inap dengan ketidaktepatan perhitungan sensus harian 

rawat inap di RSUD Kota Yogyakarta masih terdapat responden yang 

menjawab salah pada pertanyaan yang diajukan. Salah satu item 

pertanyaan dengan jawaban salah cukup tinggi sebesar 64,8% responden 

adalah pada pertanyaan yang menyatakan sensus harian pasien rawat inap 

dilakukan sesuai kapan surat persetujuan rawat inap ditanda tangani. Hal 

ini tidak sesuai dengan Hatta (2012), pasien dinyatakan rawat inap jika 

sudah menandatangani persetujuan rawat inap, sedangkan masih banyak 

responden disana yang menafsirkan bahwa pasien yang mulai ditulis di 

sensus harian rawat inap adalah sejak kapan pasien itu mulai masuk 

bangsal perawatan. Sehingga hal ini menyebabkan ada beberapa 

perhitungan sensus harian rawat inap menjadi tidak tepat karena hal ini 

akan berpengaruh pada perhitungan lama dirawat pasien.  

Namun di RSUD Kota Yogyakarta SOP yang berlaku saat ini belum 

ada penjelasan tentang waktu pembuatan sensus harian rawat inap dimulai 

sejak persetujuan rawat inap ditandatangani. Selain itu juga belum 

terdapat juknis yang terperinci yang menjelaskan tentang pengisian sensus 

harian rawat inap, RSUD Kota Yogyakarta hanya pernah melakukan 

sosialisasi tentang pengisian sensus harian rawat inap kurang lebih sekitar 

5 tahun yang lalu.  Pertanyaan lain yang dijawab salah oleh responden 
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(45,9%) yaitu tentang sensus harian dikirim satu bulan sekali, hal ini tidak 

sesuai dengan ketentuan Depkes (2005) yang menyatakan sensus harian 

rawat inap dibuat setiap hari dan dikirimkan ke bagian rekam medis pukul 

08.00 setiap pagi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan memang 

masih ada beberapa bangsal perawatan yaitu bangsal Edelweis lantai 1 dan 

2, ICU yang tidak melakukan pengiriman sensus harian rawat inap secara 

ontime. 

Berdasarkan penjelasan tentang pelaksanaan sensus harian rawat inap 

di RSUD Kota Yogyakarta dapat diketahui bahwa pengetahuan perawat 

dalam pengisian sensus harian berpengaruh terhadap ketepatan 

perhitungan sensus harian rawat inap di RSUD Kota Yogyakarta. 

Pernyataan ini sesuai dengan Amelia (2015) yang menyatakan 

pengetahuan perawat tentang cara pengisian sensus harian rawat inap 

mempengaruhi kebenaran sensus harian rawat inap. 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas rekam medis 

diketahui bahwa di RSUD Kota Yogyakarta terakhir dilakukan sosialisasi 

tentang pengisian sensus harian rawat inap kepada perawat bangsal 

perawatan adalah sekitar 5 tahun yang lalu. Selain itu SOP yang ada di 

RSUD Kota Yogyakarta juga belum ada penjelasan secara terperinci atau 

belum ada juknis yang menjelaskan tentang pengisian sensus harian rawat 

inap, sehingga perlu dilakukan revisi atau pembuatan juknis agar 

pelaksanaan sensus harian rawat inap di RSUD Kota Yogyakarta dapat 

berjalan lebih baik dan benar. Hal ini menguatkan bahwa responden 

dengan berpengetahuan rendah didapatkan paling banyak pada responden 

dengan masa kerja 1-5 tahun yaitu sebesar 21 (72,4%) karena belum 

adanya sosialisasi atau pelatihan tentang pengisian sensus harian rawat ini. 

Menurut Aditama (2003) menyatakan bahwa untuk menambah 

pengetahuan dan ketrampilan maka pelatihan yang berupa seminar, 
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diskusi, dan work shop sangat penting dilakukan untuk jenis pekerjaan 

yang menuntut ketrampilan yang relatif rumit bagi yang mempunyai 

kesenjangan dengan ketrampilan baru, sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas, efisiensi dan tanggung jawab kerja. 

 

3.2.2 Hubungan Perilaku Perawat Tentang Pengisian Sensus Harian Rawat 

Inap dengan Ketidaktepatan Perhitungan Sensus Harian Rawat Inap 

di RSUD Kota Yogyakarta 

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai significancy 

menunjukan (p = 0,037 < 0,05), sehingga Ho ditolak, dan dapat 

disimpulkan ada hubungan perilaku perawat tentang pengisian sensus 

harian rawat inap dengan ketidaktepatan perhitungan sensus harian rawat 

inap di RSUD Kota Yogyakarta. Koefisien korelasi menunjukan nilai 

0,236 yang dapat diartikan kriteria keeratan hubungan tergolong lemah, 

karena nilainya berada pada rentang 0,20 sampai 0,399. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

dari 74 responden 38 (51,4%) responden memiliki perilaku baik tentang 

pengisian sensus harian rawat inap, dengan rincian yang memiliki 

ketepatan dalam perhitungan sensus harian rawat inap sebanyak 27 

(36,5%) responden dan memiliki ketidaktepatan dalam perhitungan sensus 

harian rawat inap sebanyak 11 (14,9%) responden. Sedangkan responden 

dengan perilaku kurang baik terdapat 36 (48,6%) responden, dengan 

rincian yang memiliki ketepatan dalam perhitungan sensus harian rawat 

inap sebanyak 17 (23%) responden dan yang memiliki ketidaktepatan 

dalam perhitungan sensus harian rawat inap sebanyak 19 (25,7%) 

responden.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui dari 36 responden yang 

memiliki perilaku kurang baik dalam melakukan pengisian sensus harian 
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rawat inap didapatkan paling banyak dengan masa kerja 1-5 tahun sebesar 

55,5%. Hal ini sejalan dengan pendapat Fikri (2009) yang mengemukakan 

bahwa semakin lama kerja perawat, maka pengalaman yang dimilikinya 

membantu ia dalam melaksanakan tugasnya, sehingga produktivitasnya 

semakin baik.  

Pada hasil kuesioner tentang perilaku perawat terhadap pengisian 

sensus harian rawat inap masih terdapat responden yang menjawab tidak 

setuju pada pertanyaan kuesioner tentang melakukan pengecekan di 

SIMRS saat melakukan pengisian sensus harian rawat inap yaitu sebesar 

44,6%.  Padahal hal ini sebenarnya perlu dilakukan untuk memastikan 

kapan pasien itu mulai dinyatakan rawat inap. Karena menurut Hatta 

(2012) pasien dinyatakan rawat inap jika sudah menandatangani 

persetujuan rawat inap. Sensus harian pada pasien tersebut dilakukan 

sesuai kapan surat persetujuan rawat inap ditanda tangani dan untuk 

mengetahui sejak kapan pasien menyetujui rawat inap tersebut dapat 

dilihat di SIMRS. Petugas pendaftaran rawat inap akan merawat inapkan 

pasien pada sistem di SIMRS saat persetujuan rawat inap ditandangani 

baik oleh pasien maupun keluarga pasien. Dari hasil pengamatan yang 

dilakukan  karena masih cukup tingginya perilaku untuk tidak melakukan 

pengecekan pada SIMRS ini menyebabkan pada terdapat kekeliruan pada 

pengisian sensus harian rawat inap.   

Selain itu pada kuesioner tentang memintakan tanda tangan kepada 

kepala ruang setelah melakukan pengisian sensus harian rawat inap juga 

didapatkan masih banyak responden yang tidak setuju yaitu sebesar 71,6% 

responden.  Hal ini bertentangan dengan Depkes RI (2005) bahwa periode 

sensus harian rawat inap adalah pukul 00.00 s/d 24.00 dan sensus harian 

rawat inap juga dibuat oleh perawat dan ditanda tangani oleh kepala ruang 

perawatan. Namun yang terjadi di RSUD Kota Yogyakarta selama ini 
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tidak semua perawat memintakan tanda tangan kepda kepala bangsal 

perawatan sebelum sensus harian rawat inap diserahkan ke bagian rekam 

medis. 

Dari hasil tersebut di atas dapat diketahui bahwa ada perawat yang 

masih memiliki perilaku kurang baik dalam melakukan pengisian sensus 

harian rawat inap sehingga hal ini akan mempengaruhi kualitas data dari 

sensus harian rawat inap tersebut. Seperti pada penelitian Budiyanti 

(2013) yang menyatakan masih ada perawat yang yang merasa bukan 

tugas pokoknya sehingga tidak diprioritskan dalam pengiriman sensus 

harian rawat inap ke bagian rekam medis.  Hal ini sejalan dengan 

penelitian Edison, dkk (2015)  menunjukkan ada hubungan yang 

signifikan dengan perilaku perawat dalam melaksanakan 

pendokumentasian asuhan keperawatan adaah pengetahuan, beban kerja, 

SOP keperawatan. Sedangkan hasil berbeda ditujukkan ada penelitian 

Angganis (2012) yang menyatakan tidak ada hubungan antara sikap 

perawat dengan pendokumentasian asuhan keperawatan di RSK Dr 

Sitanala Tangerang. 

Dari penelitian yang dilakukan ini dapat diketahui bahwa pentingnya 

dilakukan sosialisasi lagi terkait pengisian sensus harian rawat inap ini, 

mengingat terakhir dilakukan sosialisai ataa pelatihan sudah sekitar 5 

tahun yang lalu, mengingat dari hasil penelitian yang dilakukan ini  selain 

responden dengan perilaku kurang baik ditemukan paling banyak pada 

responden dengan masa kerja 1-5 tahun, tetapi juga masih terdapat 36% 

responden dengan masa kerja > 6 tahun memiliki perilaku kurang baik 

dalam melakukan pengisian sensus harian rawat inap, sehingga sosialisasi 

yang diadakan kembali dapat meningkatkan pengetahuan dan 

performance kinerja perawat. Selain itu perlu adanya pengawasan dari 

pihak manajemen dalam pembuatan sensus harian rawat ini agar data yang 
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dihasilkan dari sensus harian rawat inap dapat berkualitas. Karena seperti 

diketahui sensus harian rawat inap ini merupakan sumber pembuatan 

performance dan pelaporan rumah sakit, sehingga data yang valid 

diperlukan pada sensus harian rawat inap agar mendapatkan sistem 

pelaporan yang akurat. 

4. PENUTUP 

4.1 SIMPULAN 

4.1.1 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari 74 responden, pada 

variabel pengetahuan perawat tentang pengisian sensus harian rawat inap 

dengan ketidaktepatan perhitungan sensus harian rawat inap di RSUD 

Kota Yogyakarta sebagian besar termasuk kategori tinggi yaitu sebanyak 

45 (60,8%) responden, pada variabel perilaku perawat tentang pengisian 

sensus harian rawat inap termasuk dalam kategori baik yaitu 38 (51,4%) 

responden. 

4.1.2 Sehingga dapat disimpulkan ada hubungan pegetahuan (0,002) dengan 

tingkat keeratan lemah dan perilaku (0,037) dengan tingkat keeratan 

lemah perawat tentang pengisian sensus harian rawat inap dengan 

ketidaktepatan perhitungan sensus harian rawat inap di RSUD Kota 

Yogyakarta. 

4.2 SARAN 

4.2.1 Bagi Rumah Sakit 

4.2.1.1 Melakukan revisi SOP atau pembuatan juknis tentang pengisian sensus 

harian rawat inap di RSUD Kota Yogyakarta 

4.2.1.2 Melakukan sosisalisasi atau pelatihan secara berkala kepada perawat 

bangsal perawatan tentang pengisian sensus harian rawat inap secara 

baik dan benar di RSUD Kota Yogyakarta 
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4.2.1.3 Adanya pengawasan dari pihak manajemen dalam pembuatan sensus 

harian rawat ini agar data yang dihasilkan dari sensus harian rawat inap 

dapat berkualitas di RSUD Kota Yogyakarta. 

4.2.2 Bagi Perawat 

Perawat hendaknya meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan 

pentingnya pengisian sensus harian rawat inap dengan baik dan benar 

dengan membaca SOP dan buku pedoman tentang pengisian sensus harian 

rawat inap sehingga data yang dihasilkan dari sensus harian rawat inap 

akan semakin akurat.  

4.2.3 Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan tentang adanya hubungan 

pengetahuan dan perilaku perawat tentang pengisian sensus harian rawat inap 

dengan ketidaktepatan perhitungan sensus harian rawat inap. Bagi peneliti 

selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah faktor-

faktor lain yang mempengaruhi seperti supervisi, motivasi, persepsi perawat, 

dan sebagainya. 
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