
BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

2.1 Strategi Penulisan Literature Review 

Penelitian ini menggunakan metode literature review yaitu penelitian yang 

membahas suatu topik tertentu, membandingkan artikel penelitian tentang 

aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis di rumah sakit untuk menarik 

kesimpulan. Data yang digunakan dalam literature review ini menggunakan 

data sekunder atau data bukan dari pengamatan atau penelitian langsung dan 

didapat dari penelitian terdahulu. Strategi dalam pencarian literature review ini 

menggunakan database dari google scholar dan garuda.ristekbrin.go.id  dengan 

keyword atau kata kunci “Aspek Keamanan dan Kerahasiaan dokumen” ,“aspek 

keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis”,“aspek keamanan dan 

kerahasiaan dokumen rekam medis di ruang filing” dengan AND boolean 

“rumah sakit”.waktu pencarian jurnal dilakukan mulai dari bulan agustus-

september 2021. 

Jurnal-jurnal yang didapat berdasarkan kata kunci kemudian di screening 

berdasarkan judul, abstrak, dan kriteria inklusi yang telah ditentukan. Hasil dari 

screening tersebut kemudian di analisa untuk dicari aspek keamanan dan 

kerahasiaan dokumen rekam medis di instalasi rekam medis bagian filing rumah 

sakit.  

Untuk menganalisa jurnal yang telah saya kumpulkan, saya menggunakan 

metode PICO framework : 

Tabel 2.1 PICO framework 

Penulis / Judul Artikel 

/ Nama Jurnal 

Population Intervention Comparison Outcome 

Yuliani, N. (2016). 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Keamanan Berkas 

Rekam Medis 

Berdasarkan Peraturan  

Dokumen 

Rekam 

medis 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Keamanan Berkas 

Rekam Medis 

tidak ada 

pembanding 

Faktor yang 

mempengaruhi 

keamanan dan 

kerahasiaan  



Penulis / Judul Artikel / 

Nama Jurnal 

Population Intervention Comparison Outcome 

Perundang-Undangan 

(Studi Kasus Di Rumah 

Sakit Umum Daerah 

Sukoharjo). Infokes: 

Jurnal Ilmiah Rekam 

Medis dan Informatika 

Kesehatan, 6(1). 

   dokumen rekam 

medis 

Prasasti, T. I., & Santoso, 

D. B. (2017). Keamanan 

dan Kerahasiaan Berkas 

Rekam Medis di RSUD 

Dr. Soehadi Prijonegoro 

Sragen. Jurnal 

Kesehatan 

Vokasional, 2(1), 135-

139. 

 

Dokumen 

Rekam 

Medis 

Keamanan dan 

Kerahasiaan Berkas 

Rekam Medis 

Tidak ada 

pembanding 

Faktor yang 

mempengaruhi 

keamanan dan 

kerahasiaan 

dokumen rekam 

medis 

Isnaeni, A., & Siswati, S. 

(2018). Tinjauan Aspek 

Keamanan Dan 

Kerahasiaan Rekam 

Medis Di Ruang 

Penyimpanan Rumah 

Sakit Bhakti 

Mulia. Indonesian of 

Health Information 

Management Journal 

(INOHIM), 6(2), 86-90. 

Dokumen 

Rekam 

Medis 

Tinjauan Aspek 

Keamanan Dan 

Kerahasiaan Rekam 

Medis 

Tidak ada 

pembanding  

Faktor yang 

mempengaruhi 

keamanan dan 

kerahasiaan 

dokumen rekam 

medis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis / Judul Artikel 

/ Nama Jurnal 

Population Intervention Comparison Outcome 



Hutauruk, P. M., & 

Astuti, W. T. (2018). 

Tinjauan Aspek 

Keamanan dan 

Kerahasiaan Dokumen 

Rekam Medis Di Ruang 

Filing Rumah Sakit 

Khusus (RSK) Paru 

Medan Tahun 

2018. Jurnal Ilmiah 

Perekam dan Informasi 

Kesehatan Imelda 

(JIPIKI), 3(2), 510-517. 

 

Dokumen 

Rekam 

Medis 

Tinjauan Aspek 

Keamanan dan 

Kerahasiaan 

Dokumen Rekam 

Medis 

Tidak ada 

pembanding 

Faktor yang 

mempengaruhi 

keamanan dan 

kerahasiaan 

dokumen rekam 

medis 

 

2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Table 2.2 kriteria inklusi dan eksklusi dengan format PICOS 

Kriteria Inklusi Ekslusi  

Population  Jurnal yang sesuai 

dengan topik penelitian 

yaitu analisis keamanan 

dan kerahasiaan 

dokumen rekam medis 

di ruang filing rumah 

sakit 

 

Jurnal yang tidak sesuai 

dengan topik penelitian yaitu 

analisis keamanan dan 

kerahasiaan dokumen rekam 

medis di ruang filing rumah 

sakit 

 

Intervention  jurnal yang sudah 

terakreditasi 

nasional 

jurnal yang belum 

terakreditasi nasional 

Comparators  Tidak ada Tidak ada 

Outcomes  Tidak ada Tidak ada 

Study design and 

publication type 

Deskriptif  No exclusion 

Publication years Jurnal terbitan tahun 

2011 ke atas 

Jurnal terbitan tahun 2011 ke 

bawah 

Language  Bahasa indonesia Selain bahasa indonesia 

 

2.3 Seleksi Studi 



Berdasarkan pencarian literature pada garuda.ristekbrin.go.id dan Google 

Scholar dengan tahun penerbitan antara tahun 2011 sampai 2021 yang sudah diatur 

dan menggunakan keyword “Aspek keamanan dan kerahasiaan dokumen” 

didapatkan hasil sebanyak 8353 artikel jurnal dengan judul kata kunci tersebut.  

Karena  artikel jurnal yang muncul masih terlalu banyak dan beberapa jurnal tidak 

sesuai dengan judul yang dimaksud peneliti, maka kata kunci lebih khusus dengan 

kata kunci “Aspek keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis” sehingga 

didapatkan hasil 1393 artikel jurnal, karena hasil dari pencarian masih 

menghasilkan artikel jurnal yang masih terlalu banyak maka judul yang dicari 

dikhususkan lagi menjadi “Aspek keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam 

medis di ruang filing” maka didapat hasil 746 artikel jurnal. 

Artikel-artikel tersebut kemudian di pilah untuk lebih menyeragamkan artikel, 

artikel tersebut dipilih kembali berdasarkan tempat penelitian yang digunakan 

peneliti untuk mengetahui aspek keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis 

,yaitu Rumah Sakit,dengan menggunakan Boolean AND dan kata kunci “Rumah 

Sakit” yang kemudian didapatkan jurnal sebanyak 378 jurnal.  

Dari 378 jurnal tersebut kemudian dipilah manual dengan membaca abstrak, 

hasil penelitian, dan kriteria inklusi lain yang telah ditentukan sehingga didapatkan 

jurnal sebanyak 8 artikel jurnal. Dari 8 jurnal tersebut kemudian dianalisa untuk 

mencari jurnal yang paling selingkup dan didapatkan sebanyak 4 jurnal untuk 

direview.  

2.4 Ekstraksi Data 

Ekstraksi data adalah mekanisme untuk mendapatkan data dari konten situs web 

yang disajikan secara umum. 

Dari jurnal yang sudah di analisa dan dipilih terkait dengan faktor yang 

menyebabkan keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis di instalasi rekam 

medis bagian filing rumah sakit,maka dihasilkan ekstraksi data yaitu 4 jurnal yang 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.3 Ekstraksi data 
Penulis / Judul Artikel/ 

/Nama Jurnal / Tahun 
permasalahan Metode 

Hasil 



Hutauruk, P. M., & Astuti, 

W. T./Tinjauan Aspek 

Keamanan dan Kerahasiaan 

Dokumen Rekam Medis Di 

Ruang Filing Rumah Sakit 

Khusus (RSK) Paru Medan 

Tahun 2018/ Jurnal Ilmiah 

Perekam dan Informasi 

Kesehatan Imelda 

(JIPIKI), 3(2), 510-517 

tahun 2018 

 

adanya jamur,kutu 

buku dan serangga 

seperti rayap,kecoa 

dan tikus.adanya 

petugas rekam medis 

masih makan dan 

minum di ruang 

rekam medis.masih 

ada petugas non 

rekam medis yang 

masuk ruang filing 

dan di temukan 

dokumen rekam 

medis yang dibawa 

pasien/hilang 

Metode : deskriptif 

kualitatif 

Populasi : dokumen 

rekam medis yang ada 

di ruang filing rumah 

sakit khusus (RSK) paru 

medan mulai dari bulan 

maret-mei tahun 2018 

sebanyak 957 dokumen. 

Sample : 63 dokumen 

rekam medis 

Pengumpulan data: 

observasi  

Instrument : table 

checklist dan observasi. 

 

Keamanan dan 

kerahasiaan 

dokumen rekam 

medis dari : 

Aspek biologis : 

adanya jamur,kutu 

buku dan serangga 

seperti rayap,kecoa 

dan tikus. 

Aspek kimiawi : 

adanya petugas 

rekam medis masih 

makan dan minum di 

ruang rekam medis. 

Aspek kerahasiaan 

: masih ada petugas 

non rekam medis 

yang masuk ruang 

filing dan di temukan 

dokumen rekam 

medis yang dibawa 

pasien/hilang 

Isnaeni, A., & Siswati, S./ 

Tinjauan Aspek Keamanan 

Dan Kerahasiaan Rekam 

Medis Di Ruang 

Penyimpanan Rumah Sakit 

Bhakti Mulia/ Indonesian of 

Health Information 

Management Journal 

(INOHIM), 6(2), 86-90 

tahun 2018 

 

Aspek kerahasiaan 

dan keamanan: 

Ruang penyimpanan 

sempit, pintu 

langsung mengarah 

ke ruang filing dan 

tidak pernah terkunci 

dan petugas non 

rekam medis masih 

bebas masuk ke 

ruang filing. 

Aspek biologis : 

Dikarenakan ruang 

penyimpanan yang 

tidak terdapat 

ventilasi udara 

menyebabkan 

dokumen 

berdebu,lembab dan 

Metode : kualitatif 

dengan pendekatan 

studi kasus 

Populasi : semua 

dokumen rekam medis 

di ruang filing RS 

bhakti mulia jakarta 

Sample : 20 dokumen 

rekam medis terpilih 

Pengumpulan data: 

observasi dan 

wawancara 

Instrument : pedoman 

wawancara dan table 

checklist  

 

Keamanan dan 

kerahasiaan 

dokumen rekam 

medis dari :  

a. aspek fisik berkas 

: bahan baku map 

masih menggunakan 

bahan yang 

berkualitas rendah. 

b. aspek lingkungan 

: Ruang 

penyimpanan sempit, 

pintu langsung 

mengarah ke ruang 

filing dan tidak 

pernah 

terkunci.ruangan 

berdebu,lembab dan 

kotor. 



kotor. Terdapat 

jamur dan kutu buku. 

c. aspek biologi : 

terdapat jamur dan 

serangga perusak 

kertas. 

 

Prasasti, T. I., & Santoso, D. 

B./Keamanan dan 

Kerahasiaan Berkas Rekam 

Medis di RSUD Dr. 

Soehadi Prijonegoro 

Sragen/ Jurnal Kesehatan 

Vokasional, 2(1), 135-139. 

Tahun (2017). 

 

Aspek keamanan 

dan kerahasiaan : 

Masih terdapat 

petugas non rekam 

medis yang tidak 

berkepentingan 

masuk ke ruang 

rekam medis. 

dan apabila pasien 

ingin pindah 

poliklinik berkas 

rekam medis dibawa 

pasien sendiri yang 

menyebabkan 

keamanan dokumen 

rekam medis 

terancam. 

Metode : kualitatif 

dengan pendekatan 

fenomenologi 

subjek penelitian : 1 

orang kepala instalasi 

rekam medis dan 3 

petugas rekam medis. 

Objek penelitian : 

berkas rekam medis 

Pengumpulan data: 

wawancara dan 

observasi 

Instrument : pedoman 

wawancara dan 

checklist observasi 

 

Keamanan dan 

kerahasiaan 

dokumen rekam 

medis dari :  

a. aspek fisik : tinta 

dan kertas sudah 

sesuai standar. 

b. aspek lingkungan 

: masih ada petugas 

non rekam medis 

yang masuk ruang 

filing tanpa adanya 

kepentingan. 

Yuliani, N/Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Keamanan Berkas Rekam 

Medis Berdasarkan 

Peraturan Perundang-

Undangan (Studi Kasus Di 

Rumah Sakit Umum Daerah 

Sukoharjo)/ Infokes: Jurnal 

Ilmiah Rekam Medis dan 

Informatika 

Kesehatan, 6(1).tahun . 

(2016) 

 

Ada pasien yang bisa 

masuk ruang filing 

RSUD 

sukoharjo,ditemukan 

dokumen rekam 

medis yang 

berserakan di lantai 

dan belum tertata di 

rak penyimpanan 

yang dikhawatirkan 

akan berdampak 

pada keamanan dan 

kerahasiaan 

dokumen rekam 

medis. 

Metode : deskriptif 

Populasi : 6 petugas 

rekam medis di RSUD 

sukoharjo di bagian 

filing 

Sample : penelitian ini 

pengambilan sample 

dengan cara non 

random sampling yaitu 

semua  petugas di ruang 

filing 6 orang petugas 

rekam medis 

Pengumpulan data: 

wawancara dan 

observasi 

Instrument : pedoman 

observasi dan pedoman 

wawancara 

 

Keamanan dan 

kerahasiaan 

dokumen rekam 

medis dari :  

Konstruksi bangunan 

pada rak 

penyimpanan belum 

sesuai standar 

prasarana di rumah 

sakit,banyak 

dokumen rekam 

medis yang 

tergeletak di atas 

meja dan rak yang 

tidak cukup,berkas 

rekam medis tidak 

tertata dengan rapi. 

 



2.5  Sintesis Data 

Sintesis data pada literature review ini dikelompokkan berdasarkan tema yang 

dibahas pada hasil penelitian 5 jurnal yaitu diketahui faktor apa saja yang 

mempengaruhi keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis : 

1. Faktor intrinsik  

Faktor intrinsik yaitu faktor kerusakan yang di sebabkan dari dalam 

dokumen itu sendiri,yang termasuk faktor intrinsik yaitu : 

Aspek fisik : kerusakan dokumen seperti kualitas kertas dan tinta yang di 

sebabkan oleh sinar matahari,hujan,banjir,panas dan kelembaban. 

2. Faktor ekstrinsik  

Faktor ekstrinsik yaitu faktor kerusakan dokumen yang di akibatkan benda 

atau partikel dari luar dokumen rekam medis,misal : 

a. Aspek biologis :kerusakan dokumen yang di sebabkan oleh tikus,kecoa,dan 

rayap.  

b. Aspek kimiawi : kerusakan dokumen yang di sebabkan oleh makanan 

minuman dan bahan-bahan kimia. 

c. Faktor lingkungan : kerusakan dokumen yang di akibatkan oleh keadaan 

ruangan yang belum memadai atau masih kurangnya fasilitas penunjang 

seperti AC,APAR,dll di dalam ruangan. 

 

 

 

 

 

 

2.6 Jadwal Penelitian  

Rencana kegiatan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 2.4 Jadwal penelitian 

No Jenis Kegiatan 2021 2022 

Agt Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar 

1 Identifikasi Masalah         



2 Pengajuan Judul         

3 Pembuatan Proposal         

4 Seminar Proposal         

5 Pengambilan Data         

6 Pengolahan Data 

Hasil Penelitian 

        

7 Analisa Data 

Penelitian 

        

8 Penyusunan Laporan         

9 Seminar Hasil         

 

 

 


