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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Hasil analisis kuantitatif komponen identifikasi di Rumah Sakit 

Wiyung Sejahtera Surabaya menunjukkan bahwa, presentase rata – 

rata keseluruhan kelengkapan 102 dokumen rekam medis yaitu 98% 

lengkap dan 2% tidak lengkap. Dengan presentase kelengkapan 

tertinggi dan ketidaklengkapan tertinggi memiliki nilai yang sama 

pada semua item yaitu 98% lengkap dan 2% tidak lengkap. 

2. Hasil analisis kuantitatif komponen laporan penting di Rumah Sakit 

Wiyung Sejahtera Surabaya menunjukkan bahwa, presentase rata – 

rata keseluruhan kelengkapan 102 dokumen rekam medis yaitu 

80,4% lengkap 19,6% tidak lengkap. Dengan presentase 

kelengkapan tertinggi sebesar 100% pada item diagnosa dan 

presentase ketidaklengkapan tertinggi sebesar 36% pada item 

pemeriksaan diagnostik. 

3. Hasil analisis kuantitatif komponen autentifikasi di Rumah Sakit 

Wiyung Sejahtera Surabaya menunjukkan bahwa, presentase rata – 

rata keseluruhan kelengkapan 102 dokumen rekam medis yaitu 

94,75% lengkap 5,25% tidak lengkap. Dengan presentase 

kelengkapan tertinggi sebesar 98% pada item tanggal MRS dan 

presentase ketidaklengkapan tertinggi sebesar 7% yang terdapat 

pada dua item yaitu tanda tangan & nama terang pasien/keluarga dan 

tanggal KRS. 

4. Hasil analisis kuantitatif komponen pendokumentasian yang benar 

di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya menunjukkan bahwa, 

presentase rata – rata keseluruhan kelengkapan 102 dokumen rekam 

medis yaitu 50,8% lengkap 24,3% tidak lengkap. Dengan presentase 
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kelengkapan tertinggi sebesar 99% pada item pembetulan kesalahan 

dan presentase ketidaklengkapan tertinggi sebesar 55% pada item 

bagian kosong/tidak terisi. 

 

5.2 Saran 

1. Memberikan sosialisasi kepada dokter, perawat, atau tenaga medis 

lain yang mengisi dokumen rekam medis tentang pentingnya 

mengisi resume medis dengan lengkap dan tepat 

2. Memberikan sanksi kepada petugas medis yang mengisi resume 

medis dengan tidak lengkap 

3. Membuat SOP khusus untuk pengisian resume medis 

4. Melakukan analisa resume medis oleh petugas rekam medis 

sebaiknya satu bulan sekali agar dapat mengetahui kualitas 

pencatatan resume medis dan kualitas pelayanan yang diterima oleh 

pasien. 

5. Petugas rekam medis harus lebih tegas kepada petugas medis yang 

mengisi resume medis dengan tidak lengkap agar mengisi dan 

melengkapi resume medis dengan segera. 

 

 

  


