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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat 

yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (PP RI No 47, 2016). 

Rumah sakit termasuk salah satu organisasi sosial yang memiliki fungsi 

utama yakni memberikan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna untuk menyembuhkan penyakit melalui 

pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat serta upaya 

pencegahan penyakit di masyarakat (Permenkes RI No 3, 2020).  

Menurut Permenkes N0. 269/MENKES/PER/II/2008, bahwa setiap 

sarana fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis. 

Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang 

identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain 

kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan (Permenkes RI No 55, 

2013). Adanya ketetapan tersebut maka rumah sakit harus 

menyelenggarakan rekam medis yang merupakan suatu proses kegiatan 

yang dimulai ketika penerimaan pasien di rumah sakit, kegiatan pencatatan 

data medis pasien selama pasien tersebut menerima pelayanan medis serta 

dilanjutkan dengan pelayanan berkas rekam medis yang meliputi 

penyelenggaraan, penyimpanan, dan pengembalian kembali berkas rekam 

medis apabila dibutuhkan (Purba, 2020). 

Salah satu unit rekam medis yang menunjang dalam pelayanan 

rekam medis adalah filing. Segala tindakan atau perbuatan atau kegiatan 

yang berhubungan dengan masalah pengumpulan, klasifikasi, 

penyimpanan, penempatan, pemeliharaan dan distribusi atas surat-surat, 

catatan-catatan, perhitungan-perhitungan, grafik-grafik, data ataupun 
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informasi yang lain dan kegiatan tersebut dilakukan dengan setepat – 

tepatnya dalam rangka melakukan suatu proses manajemen serta catatan 

maupun surat tersebut dapat ditemukan kembali dengan mudah (Mathar, 

2018). 

Penyelenggaraan rekam medis yang baik sangat dibutuhkan dalam 

pelayanan pasien. Penyelenggaraan rekam medis yang baik dan bermutu 

akan tercermin dalam pelayanan yang ramah, cepat, serta nyaman serta 

dapat menjadi bukti kualitas pelayanan di suatu rumah sakit (Setyawan dan 

Prasetya, 2015). Proses tersedianya berkas rekam medis mulai dari pasien 

mendaftar hingga rekam medis disediakan atau ditemukan oleh petugas 

secara cepat dan tepat saat pelayanan merupakan salah satu fungsi 

pelayanan rekam medis yang mendukung untuk meningkatkan kualitas data 

dan pelayanan di rumah sakit. Sesuai standar pelayanan minimal yang telah 

ditentukan, waktu penyediaan berkas rekam medis rawat jalan ialah ≤ 10 

menit (Permenkes RI No. 129, 2008).  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diyana, Andri dan 

Atma (2020), hasil dari observasi mahasiswa PKL ditemukan rata-rata 

waktu penyediaan berkas rekam medis rawat jalan adalah 11 menit. Berkas 

rekam medis yang memiliki rata-rata waktu penyediaan > 10 menit adalah 

sebanyak 48 berkas dan ≤ 10 menit adalah sebanyak 51 berkas di RSUP dr. 

Soeradji Tirtonegoro.  

Penelitian yang dilakukan oleh Mitha, Novita, dan Donny (2020), 

juga terjadi keterlambatan dalam penyediaan berkas rekam medis di RSU 

Haji Surabaya yakni pengiriman dokumen rekam medis tidak langsung 

dilakukan pendistribusian hal tersebut mengingat bahwa jumlah poli banyak 

dan juga tempatnya jauh dari ruang rekam medis pusat. Kedisiplinan 

petugas terkait waktu penyediaan dokumen rekam medis < 10 menit masih 

kurang. 

Rumah Sakit DKT Sidoarjo merupakan rumah sakit tipe D yang 

dikenal dengan istilah Kesehatan Kodim 0816 Sidoarjo (yang lebih terkenal 

dengan sebutan “ DKT “ kepanjangan dari Detasemen Kesehatan Tentara) 
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secara struktural dibawah Komando Komandan Kodim 0816 Sidoarjo. 

Peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap kepala rekam medis 

dan petugas pendaftaran di unit rekam medis RS DKT Sidoarjo 

menyebutkan bahwa di RS DKT Sidoarjo masih kerap terjadi keterlambatan 

dan memerlukan waktu lebih dari 10 menit dalam penyediaan berkas rekam 

medis pasien rawat jalan. Adapun hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti selama 3 hari, pada hari pertama dengan jumlah kunjungan pasien 

rawat jalan sebanyak 114 pasien dan 37 berkas rekam medis yang 

mengalami keterlambatan sehingga persentase keterlambatannya 32%. 

Pada hari berikutnya, jumlah kunjungan pasien rawat jalan sebanyak 78 

pasien dan 15 berkas rekam medis yang mengalami keterlambatan, dari 

hasil keterlambatan berkas rekam medis didapat persentase keterlambatan 

sebesar 19%. Pada hari terakhir, jumlah kunjungan pasien rawat jalan 

sebanyak 62 pasien dan sebanyak 25 berkas rekam medis yang mengalami 

keterlambatan dengan persentase keterlambatannya 40%.  

Penyediaan berkas rekam medis sangat berpengaruh terhadap 

pelayanan yang diberikan kepada pasien. Salah satu faktor yang dapat 

menentukan citra dan image layanan rumah sakit adalah waktu tunggu 

pasien terkait layanan rekam medis pada pendaftaran rawat jalan. 

Keterlambatan penyediaan berkas rekam medis dapat mempengaruhi 

pelayanan yang diberikan terutama di pelayanan pendaftaran. Waktu tunggu 

di pelayanan pendaftaran menjadi tidak efektif, prosedur distribusi berkas 

rekam medis dari filing menjadi lama, proses pasien rawat jalan dalam 

mendapatkan pelayanan dari dokter ke poliklinik tujuan terhambat sehingga 

dapat membuat kepuasan pasien menjadi menurun yang disebabkan oleh 

terlambatnya petugas dalam menyediakan berkas rekam medis pasien. 

Pasien akan menganggap layanan kesehatan buruk jika penyakitnya tidak 

sembuh, antrian lama dan tenaga kesehatan kurang bersahabat walaupun 

terlatih (Pohan, 2007).  

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah dipaparkan, oleh 

sebab itu peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Faktor – Faktor 
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Penyebab Keterlambatan Penyediaan Berkas Rekam Medis Rawat Jalan Di 

RS DKT Sidoarjo”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apa saja faktor – faktor penyebab keterlambatan penyediaan berkas rekam 

medis rawat jalan di RS DKT Sidoarjo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor penyebab 

keterlambatan penyediaan berkas rekam medis rawat jalan di RS 

DKT Sidoarjo 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui proses dan waktu penyediaan berkas rekam medis 

rawat jalan di Rumah Sakit DKT Sidoarjo 

2. Mengidentifikasi penyebab keterlambatan penyediaan berkas 

rekam medis rawat jalan di Rumah Sakit DKT Sidoarjo melalui 

unsur 5M (Man, Method, Machine, Material, Money).  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Sebagai bahan referensi dalam pembuatan pedoman fasilitas 

pelayanan kesehatan agar kecepatan dan ketepatan penyediaan 

berkas rekam medis di rumah sakit sesuai dengan standar yang 

telah ditentukan. 

2. Memberikan kontribusi dalam menambah wawasan mengenai 

pelayanan rekam medis pada bagian berkas rekam medis serta 

mengetahui kecepatan pelayanan yang diberikan harus tetap 

dijaga sehingga bisa mengimplementasikan jika sudah bekerja 

di lahan yang sama. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi pihak rumah sakit di unit rekam medis dan 
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dapat dijadikan acuan dalam menentukan kebijakan terkait 

peningkatan kecepatan pelayanan rekam medis  

2. Penelitian ini juga bisa menjadi masukan untuk rumah sakit 

yang masih memiliki masalah dengan keterlambatan dalam 

memberikan pelayanan terutama dalam penyediaan berkas 

rekam medis. 

 

  


