
 

BAB II 

METODE 

 

2.1 Strategi Pencarian Literature (Keywords) 

2.1.1 Database Pencarian 

Database dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai sumber 

data yang berfungsi untuk menunjang penyusunan literature review. 

Data ini tidak diperoleh dari penelitian langsung, tetapi penelitian ini 

diperoleh dari hasil peneliti sebelumnya. Sumber data penelitian ini 

berupa jurnal yang terakreditasi dan sesuai dengan judul peneliti yaitu 

analisis keterlambatan pelaksanaan retensi dokumen rekam medis di 

Rumah Sakit. Pencarian database yang digunakan penulis dalam 

menyusun Literature Review ini adalah database Google Scholar dan 

Garuda. 

 

2.1.2 Kata Kunci 

Strategi dalam pencarian jurnal yang terakreditasi ini 

menggunakan kata kunci yang sesuai dengan tema yang akan di review 

oleh peneliti. Keyword yang digunakan dalam pencarian database 

google scholar dan Garuda adalah sebagai berikut :  

 

Tabel 2.1 Keyword 

1. Keterlambatan retensi dokumen rekam medis di rumah sakit 

2. Penyusutan dokumen rekam medis  

3. Pemusnahan rekam medis 

 

 



 

2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi  

Tabel 2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Kriteria Inklusi Eksklusi 

Population / 

Problem 

Jurnal nasional dan 

internasional yang 

berhubungan dengan 

keterlambatan pelaksanaan 

retensi dokumen rekam medis 

Jurnal nasional dan 

internasional yang tidak 

berhubungan dengan 

keterlambatan pelaksanaan 

retensi dokumen rekam medis 

Intervention Tidak ada Tidak ada  

Comparators Tidak ada faktor pembanding Tidak ada faktor pembanding 

Outcomes Ada faktor penyebab 

keterlambatan pelaksanaan 

retensi dokumen rekam medis, 

prosedur pelaksanaan retensi, 

SOP pelaksanaan retensi  

Tidak ada faktor penyebab 

keterlambatan pelaksanaan 

retensi dokumen rekam medis, 

prosedur pelaksanaan retensi, 

SOP pelaksanaan retensi 

Study Design and 

Publication type 

Cross sectional, survey 

descriptive, studi kualitatif 

Systematic review 

Publication 

years 

Jurnal yang terbit tahun 2017-

2021 

Jurnal yang terbit selain tahun 

2017-2021 

Language Bahasa inggris dan indonesia Selain bahasa inggris dan 

indonesia 

 

2.3 Seleksi Studi 

Berdasarkan identifikasi dari hasil beberapa jurnal penelitian melalui 

database Google Scholar dan Garuda dengan keyword yang telah disebutkan 

pada tabel 2.1 Keyword, ditemukan 371 data. Hasil pencarian yang didapatkan 

pada identifikasi  jurnal duplikat, ditemukan 40 jurnal yang sama sehingga 

dikeluarkan. Peneliti melakukan skrining data, terdapat  data yang tidak sesuai 



dengan judul literature review, sehingga yang sesuai dengan judul literature 

review terdapat 72 data. Kemudian dilakukan assesment berdasarkan kriteria 

inklusi dan eksklusi terdapat 12 dari 72 data yang sesuai dan dapat digunakan 

dalam literature review. Hasil seleksi studi dapat digambarkan dalam diagram 

flow di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikasi Data Literature 

Melalui Google Scholar dan 

Garuda 

n = 371 

Identifikasi 

jurnal duplikat 

n = 351 

Data Tidak Sesuai Judul  

Literature Review 

n = 279 

Data Sesuai Judul  

Literature Review 

n = 72 

Data Tidak Sesuai Kriteria 

Inklusi dan Eksklusi  

n = 60 



 

 

 

Gambar 2.3 Flowchart Seleksi Studi 

 

2.4 Ekstraksi Data 

Ekstraksi data dilakukan ketika peneliti telah mengetahui jumlah hasil 

skrining data literature yang memenuhi kriteria untuk di analisa lebih lanjut. 

Dari hasil skrining terdapat 12 data literature yang akan di analisa lebih lanjut 

dengan tujuan agar peneliti mendapatkan informasi penting pada literature 

yang digunakan. Hasil ekstraksi data yang diperoleh berupa prosedur 

pelaksanaan retensi dokumen rekam medis oleh petugas filing di rumah sakit, 

standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan sebagai pedoman retensi 

dokumen rekam medis oleh petugas filing di rumah sakit dan faktor penyebab 

keterlambatan retensi dokumen rekam medis di rumah sakit. Dari hasil yang 

diperoleh tersebut akan dituliskan beberapa informasi penting dan dilanjutkan 

ke tahap sintesis data.  

 

2.5 Sintesis Data 

Metode yang digunakan dalam literature review ini adalah metode 

sintesis (synthesize). Dimana metode sintesis ini dilakukan dengan cara 

mengelompokkan 12 data yang ada di tahap ekstraksi, kemudian dilakukan 

analisis informasi penting dari hasil dan pembahasan pada literature review. 

Selanjutnya dari hasil analisis informasi penting tersebut dapat ditarik 

kesimpulan sehingga dapat menjawab pernyataan pada tujuan.  

 

Data yang digunakan sebagai 

Data Literature Review 

n = 12 



2.6 Jadwal Penelitian 

Berikut jadwal penelitian yang dilakukan pada bulan September 2021 – 

Januari 2022, yaitu : 

Tabel 2.6 Jadwal Penelitian 

No Jenis Kegiatan 2021 2022 

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

1 Identifikasi Masalah             

2 Pengajuan Judul             

3 Pembuatan Proposal             

4 Seminar Proposal             

5 Analisis Data Penelitian             

6 Penyusunan Laporan             

7 Seminar Hasil             
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