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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Telaah Pustaka  

2.1.1 Rumah Sakit 

Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang 

melayani rawat inap dan rawat jalan baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang yang meliputi observasi, diagnostik, terapeutik, dan 

rehabilitatif bagi pasien yang sakit, cedera, dan bersalin (Menkes 2006). 

Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2009), 

rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan perorangan yang lengkap 

yang meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

Berdasarkan pengertian tersebut, rumah sakit adalah fasilitas pelayanan 

kesehatan yang melayani seseorang secara paripurna baik jangka pendek 

maupun jangka panjang, pelayanannya meliputi rawat jalan, rawat inap, 

gawat darurat, penunjang medis, dan rehabilitasi.  

Tujuan Rumah Sakit berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 3, tujuan 

rumah sakit adalah: a) Mempermudah akses masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan., b) Memberikan perlindungan hukum 

terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan 

sumber daya manusia di Rumah Sakit., c) Meningkatkan mutu dan 

mempertahankan standar pelayanan Rumah Sakit., d) Memberikan 

kepastian hokum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia, dan 

rumah sakit 

Tugas dan Fungsi Rumah Sakit menurut Depkes (2009) Pasal 5 

rumah sakit mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Penyelenggarann 

pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar 

pelayanan Rumah Sakit; b) Pemeliharaan dan  peningkatan kesehatan 

perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan 

ketiga sesuia kebutuhan medis; c) Penyelenggaraan pendidikann dan 

pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan dalam 
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pemberian pelayanan kesehatan; d) Penyelenggaraan penelitian dan 

pengembangan serta penapisan teknologi di bidang kesehatan dalam 

rangka peningkatan pelayana kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu 

pengetahuan di bidang kesehatan. Adapun tugas Rumah Sakit sebagai 

berikut : a) Memberi pelayanan medis; b) Memberi pelayanan penunjang 

medis; c) Memberi pelayanan kedokteran kehakiman; d) Memberi 

pelayanan medis khusus; e) Memberi pelayanan rujukan kesehatan; f) 

Memberi pelayanan kedokteran gigi; g) Memberi pelayanann social; h) 

Memberi penyuluhan kesehatan; i) Memberi pelayanan rawat jalan, rawat 

inap, gawat darurat, dan rawat intensif;  j) Memberikan pendidikan medis 

secara umum dan khusus; k) Memberi fasilitas untuk penelitian dan 

pengembangan ilmu kesehatan; l) Membantu kegiatan penyelidikan 

epidemiologi 

Klasifikasi Rumah Sakit menurut Undang-Undang RI No. 44 Tahun 

2009 tentang Rumah Sakit Bab VI Pasal 24 Ayat (1) disebutkan bahwa 

dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan berjenjang dan fungsi 

rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan 

berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit. 

Pada Pasal 24 ayat (2) menyatakan klasifikasi rumah sakit umum 

sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas : 

a. Rumah Sakit Umum Kelas A, yaitu rumah sakit yang menyediakan 

pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas oleh 

pemerintah. Rumah sakit ini telah ditetapkan sebagai tempat 

pelayanan rujukan tertinggi atau disebut juga rumah sakit pusat. 

b. Rumah Sakit Umum Kelas B adalah rumah sakit yang mampu 

memberikan pelayanan kedokteran medik spesialis luas dan 

subspesialis terbatas. Direncanakan rumah sakit tipe B didirikan di 

setiap ibukota provinsi yang menampung pelayanan rujukan dari 

rumah sakit kabupaten. 

c. Rumah Sakit umum kelas C yaitu rumah sakit yang mampu 

memberikan pelayanan kedokteran subspesialis terbatas. Terdapat 4 

macam pelayanan spesialis disediakan yakni pelayanan penyakit 
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dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak, serta pelayanan 

kebidanan dan kandungan. Direncanakan rumah sakit tipe ini 

didirikan di kabupaten/kota madya yang menampung pelayanan 

rujukan dari puskesmas. 

d. Rumah Sakit umum kelas D yaitu rumah sakit yang bersifat transisi 

karena suatu saat akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas C. 

2.1.2 Rekam Medis  

Rekam Medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen 

mengenai identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, 

dan pelayanan lain yang telah dilakukan kepada pasien (Permenkes RI 

No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis). Menurut Hooman (2002), 

rekam medis adalah tempat untuk menyimpan catatan tentang siapa, 

apa, kapan, di mana, dan bagaimana perawatan pasien dilakukan. 

Tujuan rekam medis adalah untuk mendukung tercapainya tertib 

administrasi dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah 

sakit. Tanpa dukungan sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan 

benar, tidak mungkin penyelenggaraan rumah sakit yang tertib dapat 

berhasil seperti yang diharapkan. Sedangkan tertib administrasi 

merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya pelayanan kesehatan 

di rumah sakit (Dirjen Yanmed, 2006). 

Dalam Pedoman penyelenggaraan dan tata laksana rekam medis 

Rumah Sakit di Indonesia Revisi II, Departemen Kesehatan RI, Dirjen 

Bina Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran, (2006) rekam medis 

memiliki kegunaan yang sangat luas, karena tidak hanya melibatkan 

pasien. dan penyedia layanan.  

Fungsi utama rekam medis atau rekam kesehatan elektronik 

(RKE) adalah untuk menyimpan data dan pelayanan pasien (Hatta, 

2008: 85). Untuk mencapai fungsi ini, berbagai metode telah 

dikembangkan secara efektif, seperti menerapkan atau mengembangkan 

sejumlah sistem, kebijakan, dan proses pengumpulan, termasuk 

membuatnya mudah diakses dengan keamanan yang baik. Dengan 

semakin kompleksnya pelayanan kesehatan, RKE lebih fungsional 
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daripada rekam medis atau kertas kesehatan. Dengan menerapkan RKE 

secara penuh, berbagai fungsi tambahan lainnya dimungkinkan, 

sehingga semakin menjadi alat interaktif dalam memecahkan masalah 

klinis dan pengambilan keputusan (Hatta, 2014: 85). 

2.1.3 Sistem Penomoran 

Sistem penomoran merupakan tata cara pemberian nomor rekam 

medis yang penting dalam memperoleh kesinambungan informasi. 

Tujuan pemberian nomor rekam medis pada dokumen rekam medis 

adalah untuk mempermudah pencarian dokumen rekam medis pasien 

lama yang datang berobat di instansi pelayanan kesehatan. Ada 3 sistem 

pemberian nomor rekam medis, antara lain: 

1) Pemberian Nomor Seri (Serial Numbering System) 

Pada sistem ini, petugas pendaftaran memberikan nomor 

baru, berkas baru pada setiap kali pasien dating berkunjung ke 

fasilitas pelayanan kesehatan. Petugas memberikan nomor baru 

dan dokumen baru tanpa membedakan Antara pasien baru atau 

pasien lama. Kelebihan: 

a) Mengurangi beban kerja petugas TPP; 

b) Pelayanan lebih cepat; 

c) Pasien tidak lama menunggu antrian saat registrasi; 

d) Dapat mengetahui jumlah kunjungan ke fasilitas pelayanan 

kesehatan. 

Kekurangan: 

a) Pencarian DRM lebih lama; 

b) Memerlukan tempat penyimpanan DRM yang lebih luas; 

c) Riwayat penyakit pasien tidak dapat dipantau secara 

berkesinambungan; 

d) Menggunakan banyak formulir rekam medis. 

2) Pemberian Nomor Unit (Unit Numbering System) 

Pada sistem ini setiap pasien yang berkunjung ke fasilitas 

pelayanan kesehatan akan mendapatkan satu nomor rekam 

medis dan berkas rekam medis ketika pasien tersebut pertama 
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kali datang dan tercatat sebagai pasien di fasilitas pelayanan 

kesehatan tersebut. 

Kelebihan: 

a) Informasi medis dapat berkesinambungan; 

b) Semua rekam medis pasien memiliki satu nomor dan 

terkumpul dalam satu map; 

c) Mengurangi adanya nomor rekam medis ganda. 

Kekurangan: 

a) Waktu pelayanan lebih lama; 

b) Jika pasien sering berkunjung ke rumah sakit, DRM 

(Dokumen Rekam Medis) akan terlihat sangat tebal dan 

rentan sobek. 

3) Pemberian Nomor Seri Unit (Serial-Unit Numbering System) 

Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem seri dan 

unit yaitu dengan memberikan berkas rekam medis baru kepada 

seluruh pasien yang berkunjung tetapi kemudian untuk pasien 

lama akan dicarikan berkas rekam medisnya. Pada sistem ini 

berkas rekam medis lama akan digabung dengan berkas rekam 

medis baru dan selanjutnya digabung dengan menggunakan 

nomor berkas yang baru.  

Kelebihan: 

a) Pelayanan menjadi lebih cepat karena tidak memilih antara 

pasien baru atau pasien lama. 

b) Semua pasien yang datang dianggap pasien baru. 

Kekurangan: 

c) Petugas menjadi lebih repot setelah selesai pelayanan dan 

informasi yang diberikan kepada pasien tidak 

berkesinambungan. 

d) Letak DRM (Dokumen Rekam Medis) berpindah-pindah 

tempat. 
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Dari ketiga sistem pemberian nomor pada berkas rekam 

medis pasien datang, sistem yang paling dianjurkan adalah 

sistem pemberian nomor unit, karena memiliki kelebihan yaitu: 

a) Semua berkas rekam medis satu pasien memiliki satu 

nomor dan terkumpul dalam satu folder. 

b) Secara tepat memberikan informasi kepada klinisi dan 

manajemen, satu gambaran yang lengkap mengenai riwayat 

penyakit dan pengobatan seorang pasien. 

c) Menghilangkan kerepotan mencari dan mengumpulkan 

rekam medis seorang pasien yang terpisah-pisah dalam 

sistem seri. 

d) Menghilangkan kerepotan mengambil rekam medis lama, 

untuk disimpan ke nomor baru dalam sistem seri unit (Budi, 

2011:63-66). 

2.1.4 Sistem Penamaan 

Sistem penamaan dalam pelayanan rekam medis merupakan tata 

cara penulisan nama seseorang yang bertujuan untuk membedakan 

pasien yang satu dengan pasien yang lain dan untuk memudahkan 

pengindeksan (Kartu Indeks Utama Pasien atau KIUP) (Budi, 2011:25). 

Prinsip utama yang harus dipatuhi oleh petugas rekam medis adalah 

nama pasien harus lengkap, minimal 2 suku kata. Dengan demikian 

nama pasien yang akan dicantumkan dalam rekam medis adalah: 

1. Nama pasien sendiri. 

2. Nama pasien dilengkapi dengan nama suami. 

3. Nama pasien sendiri dilengkapi dengan nama orang tua. 

4. Nama pasien sendiri dilengkapi nama keluarga. 

Dalam sistem penamaan rekam medis diharapkan: 

5. Penulisan nama pasien diikuti singkatan yang menunjukkan 

status pasien.  

Tabel 2.1 Penulisan Nama Pasien 
No Status Pasien Tambahan Singkatan 

1 Bayi  By. 
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2 
Bayi yang belum mempunyai 

nama 

(nama ibunya) By. 

Ny. 

3 Anak-anak An. 

4 Laki-laki belum menikah Sdr. 

5 Perempuan belum menikah Sdri. atau Nn. 

6 Laki-laki yang sudah menikah Tn. 

7 Perempuan yang sudah menikah Ny. 

8 Pasien yang sudah meninggal Alm. 

Sumber: Savitri Citra Budi, 2011:58 

6. Penulisan gelar/pangkat dituliskan di belakang nama pasien, 

untuk nama pasien yang seharusnya mempunyai gelar di depan 

namanya maka gelar tetap dituliskan di belakang nama pasien. 

7. Nama pasien dituliskan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda 

Penduduk (bukan nama panggilan). 

8. Penulisan nama menggunakan ejaan yang disempurnakan di 

Indonesia  

9. Nama pada sampul berkas rekam medis ditulis dengan 

menggunakan huruf kapital, hal ini untuk mempermudah 

membaca nama pasien. 

10. Pada lembar identitas pasien disertakan nama penanggungjawab 

yang sah (Budi, 2011:57-58). 

2.1.5 Kartu Identitas Berobat (KIB) dan Kartu Indeks Utama Pasien 

(KIUP) 

1. Kartu Identitas Berobat (KIB) 

Berdasarkan buku Rano Indradi S. Edisi 2, Bab 3 halaman 3.6-

3.7, KIB adalah kartu yang dibuat untuk pasien baru pertama kali 

berobat di Rumah Sakit lalu digunakan oleh pasien untuk berobat saat 

mendaftar di loket pendaftaran. Saat pasien datang untuk berobat 

kembali, KIB bertujuan untuk membantu petugas dalam menemukan 

dokumen rekam medis pasien. Adapun variabel dari KIB antara lain: 

a) Nomor Rekam Medis  

b) Nama Pasien  
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c) Tanggal lahir  

d) Alamat 

2. Kartu Indeks Utama Pasien (KIUP) 

Kartu Indeks Utama Pasien merupakan salah satu faktor untuk 

menujang kelancaran pelayanan terhadap pasien, karena apabila 

pasien lupa membawa kartu berobat maka KIUP dapat membantu 

dalam pencarian data pasien yang diperlukan. KIUP merupakan kunci 

utama pasien sehingga mutlak harus dibuat, baik dirawat jalan 

maupun di rawat inap.  

Seiring dengan semakin majunya teknologi maka bagi Rumah 

Sakit yang telah menggunakan kemajuan teknologi komputer di dalam 

sistem pengelolaan Rekam Medis maka penggunaan Kartu Indeks 

Utama Pasien (KIUP) dapat dialihkan dengan menyimpan data-data 

pasien dalam sistem komputer yang dapat juga berfungsi sebagai 

KIUP. Setiap Rumah Sakit yang telah menggunakan sistem 

komputerisasi harus memiliki sistem back up apabila sewaktu-waktu 

terjadi computer error (Dirjen Yanmed, 2006: 29-30). 

2.1.6 Duplikasi Rekam Medis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, duplikasi merupakan 

perulangan, perangkapan atau keadaan rangkap. Seorang pasien lama 

bisa diberikan nomor rekam medis yang baru. Hal ini merupakan 

duplikasi nomor rekam medis, yaitu satu pasien memiliki nomor rekam 

medis lebih dari satu (Huffman,1994). Menurut Depkes RI (1997), 

apabila ditemukan pasien memiliki lebih dari satu nomor rekam medis 

maka berkas rekam medis tersebut harus digabungkan menjadi satu 

nomor supaya meminimalisir terjadinya missfile pada berkas rekam 

medis. 
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2.2 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konsep 
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