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Pendahuluan 
Pembangunan nasional pada Rumah 

sakit adalah suatu institusi pelayanan 
kesehatan yang kompleks, padat pakar, dan 
padat modal. Kompleksitas ini muncul 
karena pelayanan rumah sakit menyangkut 
berbagai fungsi pelayanan, pendidikan, dan 
penelitian, serta mencakup berbagai 
tingkatan maupun jenis disiplin, agar rumah 
sakit mampu melaksanakan fungsi yang 
professional baik dibidang teknis medis 
maupun administrasi kesehatan. Untuk 
menjaga dan meningkatkan mutu rumah 
sakit harus mempunyai suatu ukuran yang 
menjamin peningkatan mutu disemua 
tingkatan (1). 

Untuk melaksanakan fungsi rumah 
sakit sebagai tempat menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan, maka sesuai dengan 
Permenkes RI No. 
159b/MenKes/SK/PER/II/1988 menyebutkan 
kegiatan pelayanan rumah sakit berupa 
palayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap 
dan pelayanan gawat darurat yang 
mencakup pelayanan medik dan penunjang 

medik. Kegiatan di rumah sakit mencakup 
pelaksanaan pelayanan kesehatan dan 
pelaksanaan administrasi, pemeliharaan 
gedung, peralatan dan perlengkapan. 

Dalam rangka peningkatan mutu 
pelayanan, serta mengingat pentingnya 
dokumen rekam medis untuk rumah sakit, 
maka diperlukan adanya pengendalian 
terhadap pengisian dokumen rekam medis. 
Kualitas rekam medis di rumah sakit ikut 
menentukan mutu pelayanannya. Hal ini 
mengingat rekam medis merupakan salah 
satu standard yang harus dipenuhi oleh 
instansi atau rumah sakit untuk 
mendapatkan predikat akreditasi (2). 

Menurut Permenkes 
No.269/MENKES/PER/III/2008 rekam medis 
adalah berkas yang berisikan catatan dan 
dokumen tentang identitas pasien, 
pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan 
pelayanan lain yang telah diberikan kepada 
pasien. Dalam rekam medis, setiap 
pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit 
diwajibkan untuk menyelenggarakan rekam 
medis. 
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Abstract 
Quantitative analysis is to assess the completeness and accuracy of health records (medical 
records) inpatient and outpatient facilities owned by the means service. Discharge summary 
is all about the care and treatment of patients as has been attemted by health workers and 
stakeholders. In a complete medical record, may obtain information that can be used for 
various purposes. The purpose of this study was to calculate the percentage of 
completeness of charging discharge summary. This research type used descriptive analytical 
records in April 2011. Sampling using simple random sampling of 171 pieces of discharge 
summary medical records. Instruments of research using observation, interviews, and sheet 
checklist. The result of the completeness the obtained rate is 62,02% of discharge summary 
where the results obtained from the average value identification of patients. The average 
reaches 39,38% completeness, the completeness of vital reports that the average of its 
research 56,14%, authentication of writing is average its rate is 63,7% completeness, and to 
note that both the completeness of its 88,87%. Human resources to analyzing existing 2 
people and they have never trained so that the knowledge obtained from socialization in the 
hospital and directly study the completeness of the SOP. Standard operating procedures and 
policies for the completeness of discharge summary follow a standard operating procedure 
completeness file medical records. 
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Sistem pelayanan rekam medis adalah 
suatu sistem yang mengorganisasikan 
formulir, catatan, dan laporan yang 
dikoordinasikan sedemikian rupa untuk 
menyediakan dokumen yang dibutuhkan 
manajemen rumah sakit dan dilaksanakan 
untuk pasien yang dipandang sebagai 
manusia seutuhnya. Dalam rekam medis 
yang lengkap, dapat diperoleh informasi-
informasi yang dapat digunakan untuk 
berbagai keperluan. Keperluan tersebut 
diantaranya adalah sebagai bahan 
pembuktian dalam perkara hukum, bahan 
penelitian dan pendidikan, serta dapat 
digunakan sebagai alat untuk analisis dan 
evaluasi terhadap mutu pelayanan yang 
diberikan oleh rumah sakit (3). 

Analisis kuantitatif adalah untuk 
menilai kelengkapan dan keakuratan rekam 
kesehatan rawat inap dan rawat jalan yang 
dimiliki oleh sarana pelayanan kesehatan. 
Untuk melakukan nya dibutuhkan standar 
waktu analisis, misalnya ditetapkan oleh 
organisasi profesi ataupun rumah sakit. 
Menurut Permenkes 
No.269/MENKES/PER/III/2008 dalam pasal 
2 yang berbunyi rekam medis harus dibuat 
secara tertulis, lengkap dan jelas atau 
secara elektronik, serta 
penyelenggaraannya rekam medis dengan 
menggunakan teknologi informasi elektronik 
diatur lebih dengan peraturan tersendiri. Dan 
pasal 4 yang berbunyi ringkasan pulang 
sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 
harus dibuat oleh dokter atau dokter gigi 
yang melakukan perawatan pasien. (2). 

Agar rekam medis terisi dengan tepat 
dan sesuai dengan kewenangan dan 
keakuratan data, perlu adanya kebijakan 
dari instansi atau pihak rumah sakit yang 
bersangkutan tentang kewenangan 
pengisian rekam medis, yang berisi tentang 
riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, 
perjalanan penyakit, tanda tangan dokter 
yang menerima dan atau yang merawat 
pasien. Dokter yang merawat, petugas 
rekam medis, pimpinan rumah sakit dan staf 
medik mempunyai tanggung jawab terhadap 
rekam medis. Tanggung jawab utama akan 
kelengkapan rekam medis terletak pada 
dokter yang merawat pasien tersebut. 

Berdasarkan latar belakang ini penulis 
akan mengangkat masalah analisis 
kuantitatif kelengkapan pengisian formulir 

resume medis rawat inap di Rumah Sakit 
Bhayangkara Banjarmasin. 

 
Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif analitik. 

Populasi pada penelitian ini adalah 
rekam medis rawat inap pasien yang pulang 
periode April 2011 sebanyak 300 rekam 
medis. 

Sampel diambil menggunakan teknik 
simple random sampling. Subjek penelitian 
yang digunakan yaitu petugas rawat inap 
dan kepala unit rekam medis rumah sakit. 
Sedangkan objek penelitian yang digunakan 
yaitu 171 rekam medis pasien baru dan 
rekam medis pasien lama. 

Variabel dalam penelitian ini adalah 
analisis kelengkapan resume medis rawat 
inap. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi dan wawancara. Analisis 
data dilakukan dengan menggunakan 
analisis univariat. 

 
Hasil Penelitian 
1. Persentase Kelengkapan Resume Medis  
a. Distribusi Kelengkapan Resume Medis 
Berdasarkan Identifikasi Pasien  

Distribusi kelengkapan resume medis 
berdasarkan identifikasi pasien di Rumah 
Sakit Bhayangkara Banjarmasin pada bulan 
April 2011 dapat dilihat pada tabel berikut: 
 
Tabel 1. Distibusi Kelengkapan Resume 

Medis Berdasarkan Identifikasi 
Pasien 

 
Berdasarkan tabel 1 menunjukkan 

kelengkapan resume medis berdasarkan 
identifikasi pasien. Kelengkapan tertinggi 
berada pada nama pasien yaitu 73 (42,3%), 
sedangkan ketidaklengkapan tertinggi pada 
jenis kelamin yaitu 105 (61,4%). Dari data 
yang diambil dari 171 resume medis pasien 
rawat inap bulan April 2011 kelengkapan 
nama pasien dengan jumlah dan persentase 
yaitu 73 (42,3%), no. RM dengan jumlah dan 

No 
Identifikasi 
Pasien 

Kelengkapan 
Ketidak-
lengkapan 

n % n % 

1 Nama 73 42,3 98 57,7 

2 No.RM 68 39,8 103 60,2 

3 Umur 63 36,8 108 63,2 

4 Jenis 
kelamin 

66 38,6 105 61,4 

Average 68 39,38 104 60,62 
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persentase yaitu 68 (39,8%), umur dengan 
jumlah dan persentase yaitu 63 (36,8%), 
jenis kelamin dengan jumlah dan persentase 
yaitu 66 (38,6%). 

 
b. Distribusi Kelengkapan Resume Medis 
Berdasarkan Kelengkapan Laporan Form 
yang Penting 

Distribusi kelengkapan resume medis 
berdasarkan kelengkapan laporan form yang 
penting di Rumah sakit Bhayangkara 
Banjarmasin pada bulan April 2011 dapat 
dilihat pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 2. Distribusi Kelengkapan Resume 

Medis Berdasarkan Kelengkapan 
Laporan Form yang Penting 

 
Berdasarkan tabel 2 menunjukkan 

kelengkapan resume medis berdasarkan 
kelengkapan catatan penting. Kelengkapan 
tertinggi berada pada keadaan diagnosis 
masuk yaitu 133 (77,8%), sedangkan 
ketidaklengkapan tertinggi pada tanggal 
keluar 121 (70,8%). Dari data yang diambil 
dari 171 resume medis pasien rawat inap 
bulan April 2011 kelengkapan diagnosis 
masuk dengan jumlah dan persentase yaitu 
133 (77,8%), diagnosis keluar dengan 
jumlah dan persentase yaitu 116 (67,8%), 
pengobatan/tindakan dengan jumlah dan 
persentase yaitu 120 (70,2%), hasil-hasil 
pemeriksaan dengan jumlah dan persentase 
69 (40,4%), tanggal masuk dengan jumlah 
dan persentase 63 (36,8%), tanggal keluar 
dengan jumlah dan persentase 50 (29,2%), 
dan keadaan waktu keluar dengan jumlah 
dan persentase 121 (70,8%). 

 

c. Distribusi Kelengkapan Resume Medis 
Berdasarkan Otentikasi Penulisan 

Distribusi kelengkapan resume 
berdasarkan otentikasi penulisan di Rumah 
Sakit Bhayangkara Banjarmasin dapat 
dilihat pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 3. Distribusi Kelengkapan Resume 

Medis Berdasarkan Otentikasi 
Penulisan 

 
Berdasarkan tabel 3 menunjukkan 

kelengkapan resume medis berdasarkan 
otentikasi penulis. Kelengkapan tertinggi 
berada pada tanda tangan dokter yaitu 142 
(83%), sedangkan ketidaklengkapan 
tertinggi pada nama dokter yaitu 95 (55,6%). 
Dari data yang diambil dari 171 resume 
medis pasien rawat inap bulan April 2011 
kelengkapan nama dokter dengan jumlah 
dan persentase yaitu 76 (44,4%), tanda 
tangan dokter dengan jumlah dan 
persentase yaitu 142 (83%). 

 
d. Distribusi Kelengkapan Resume Medis 
Berdasarkan Catatan yang Baik  

Distribusi kelengkapan resume medis 
berdasarkan catatan yang baik di Rumah 
Sakit Bhayangkara Banjarmasin dapat 
dilihat pada tabel berikut ini: 
 
Tabel 4. Distribusi Kelengkapan Resume 

Medis Berdasarkan Catatan yang 
Baik 

 
Berdasarkan tabel 4 menunjukkan 

kelengkapan resume medis pada 
pencatatan yang baik kelengkapan tertinggi 
adalah tidak ada nya tipe-x yaitu 171 (100%) 
dan untuk ketidaklengkapan tertinggi pada 

No 
Catatan 
Penting 

Kelengkapan 
Ketidak-
lengkapan 

n % n % 

1 Diagnosis 
Masuk 

133 77,8 38 22,2 

2 Diagnosis 
Keluar 

116 67,8 55 32,2 

3 Pengobatan/ 
Tindakan 

120 70,2 51 29,8 

4 Hasil-hasil 
Pemeriksaan 

69 40,4 102 59,6 

5 Tanggal 
Masuk 

63 36,8 108 63,2 

6 Tanggal 
Keluar 

50 29,2 121 70,8 

7 Keadaan 
Waktu 

121 70,8 50 29,2 

Average 96 56,14 75 43,86 

No 
Otentikasi 
Penulis 

Kelengkapan 
Ketidak-
lengkapan 

n % n % 

1 Nama Dokter 76 44,4 95 55,6 

2 
Tanda Tangan 
Dokter 

142 83 29 17 

Average 109 63,7 62 72,6 

No 
Pencatatan 
yang Baik 

 Kelengkapan 
Ketidak-
lengkapan 

Jlh % Jlh % 

1 Coretan 150 87,71 21 12,28 

2 Tipe-x 171 100 0 0 

3 
Bagian yang 
kosong 

135 78,95 36 21,05 

Average 152 88,87 19 11,11 
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bagian yang kosong yaitu 36 (21,05%). Dari 
data yang diambil dari 171 resume medis 
pasien rawat inap bulan April 2011 
kelengkapan pada bagian coretan dengan 
jumlah dan persentase yaitu 150 (87,71%), 
bagian tipe-x dengan jumlah dan persentase 
yaitu 171 (100%), dan untuk bagian yang 
kosong dengan jumlah dan persentase 135 
(78,95%). 

 
2. Sumber Daya Manusia 

Analisis kelengkapan resume medis 
dilakukan di unit kerja rekam medis yang 
dilakukan oleh petugas rekam medis. 
Semua petugas yang ada di unit kerja rekam 
medis dapat melakukan penganalisisan 
pada saat jam kerja. Hal tersebut sesuai 
dengan hasil wawancara berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petugas yang ada pada instalasi 

rekam medis ada 8 orang dan yang 
melakukan penganalisisan kelengkapan ada 
2 orang. Petugas yang melakukan 
penganalisisan kelengkapan belum pernah 
mengikuti pelatihan atau pendidikan khusus. 
Pengetahuan dan keterampilan 
penganalisisan kelengkapan diterima dari 
sosialisasi rumah sakit serta dengan cara 
mempelajari SOP kelengkapan secara 
langsung. 

 
3. Kebijakan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) 

Kebijakan standar operasional 
prosedur penganalisisan kelengkapan 
resume medistermasuk dalam SOP 
penangan berkas rekam medis rawat inap 
yang disahkan pada tahun 2008. Hal 
tersebut sesuai dengan hasil wawancara : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uraian kebijakan penanganan berkas 
rekam medis rawat inap di Rumah Sakit 
Bhayangkara Banjarmasin, yaitu : 
a. Semua staf medis dan para medis harus 
mengisi berkas rekam medis dengan jelas, 
benar, lengkap, dan tepat waktu. 
b. Setelah pasien keluar dari rumah sakit, 
berkas rekam medis pasien segera 
dikembalikan ke Instalasi rekam medis 
paling lambat 24 jam setelah pasien, secara 
lengkap dan benar. 
c. Berkas rekam medis harus selesai 
dilengkapi di ruang perawatan dan kembali 
ke Instalasi Rekam Medis paling lambat 14 
hari setelah dikembalikan. 
d. Semua laporan selesai untuk disimpan 
paling lambat 30 hari. 

SOP ini sudah disosialisasikan, namun 
terkadang masih belum berjalan dengan 
baik. Kesulitan dalam penganalisisan 
kelengkapan terjadi karena sulitnya 
membaca tulisan dokter dan perawat. 
Petugas pun akan langsung menanyakan 
pada dokter yang bersangkutan apabila 
dokter masih ada dalam ruangan. Jika 
dokter sudah tidak ada di tempat petugas 
akan menanyakan kepada perawat yang 
saat itu ada di ruangan. Hal tersebut sesuai 
dengan hasil wawancara berikut : 

 
 
 
 
 
 
Pengisian resume medis dilakukan 

oleh dokter setelah pasien pulang, dan 
setelah data-data terisi rekam medis 
tersebut diantar dari ruang keperawatan ke 
ruang unit kerja rekam medik untuk 
dilakukan analisis kelengkapan. Di unit kerja 
rekam medik analisis kelengkapan dilakukan 
dengan cara manual dan komputerisasi dan 
apabila ada data yang tidak terisi dengan 
lengkap maka akan dikembalikan ke 
ruangan untuk dilengkapi, setelah dilengkapi 
rekam medis diambil. Dari rekam medis 
yang diambil ini beberapa masih tidak 
lengkap dan dianalisis sebagai rekam medis 
tidak lengkap. Dan kegunaan hasil analisis 
kelengkapan dirumah sakit adalah untuk 
kelancaran administrasi serta sebagai alat 
bukti hukum, untuk kepentingan pasien yang 
mengurus asuransi, dan untuk penelitian. 

”Untuk penganalisisan formulir resume 
medis belum ada petugas yang 
bertanggung jawab penuh karena bisa di 
rangkap dengan penganalisisan 
lembaran formulir lain nya...” 

 Responden 

“Kebijakan SOP kelengkapan resume 
medis mengikuti standar kelengkapan 
dalam SOP penanganan berkas rekam 
medis rawat inap...” 

   Kepala Unit RM 

“Tulisan dokter dan perawat yang 
terkadang sulit untuk dibaca...” 

    Responden 
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Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara 
berikut : 

 
 
 
 
 

Pembahasan 
1. Persentase Kelengkapan Resume Medis 

Resume adalah ringkasan dari seluruh 
masa perawatan dan pengobatan pasien 
sebagaimana yang telah diupayakan oleh 
para tenaga kesehatan dan pihak terkait. 
Lembar ini harus ditandatangani oleh dokter 
yang merawat pasien. Lazimnya informasi 
yang terdapat didalamnya adalah mengenai 
jenis perawatan yang diterima pasien, reaksi 
tubuh terhadap pengobatan, kondisi saat 
pulang serta tindak lanjut pengobatan 
setelah pulang perawatan. 

Kegunaan dari ringkasan riwayat 
pulang (resume) adalah untuk : 
1) Menjaga kelangsungan perawatan 
dikemudian hari dengan memberikan 
tembusannya kepada dokter utama, 
dokteryang merujuk dan konsultan yang 
membutuhkan. 
2) Memberikan informasi untuk menunjang 
kegiatan komite telaahan staf medis. 
3) Memberikan informasi kepada pihak 
ketiga yangberwenang. 
4) Memberikan informasi kepada pihak 
pengirim pasien ke rumah sakit. 

Persentase kelengkapan formulir 
resume medis berdasarkan hasil observasi 
pada 171 rekam medis di Rumah Sakit 
Bhayangkara Banjarmasin periode April 
2011 memiliki kelengkapan sebesar 62,02% 
dan ketidaklengkapan formulir resume 
medis menunjukkan sebesar 47,05%. 

Pada pengkategorian resume medis, 
resume medis pada identifikasi pasien yang 
berdasarkan tabel 1 memiliki kelengkapan 
dengan persentase 39,38% dan 
ketidaklengkapan dengan persentase 
60,62%. Resume medis pada identifikasi 
pasien yaitu untuk memudahkan mengenali 
rekam medis pasien jika terjadi pemisahan 
berkas dan folder. Pengkategorian resume 
medis pada kelengkapan laporan yang 
penting berdasarkan tabel 2 memiliki 
kelengkapan dengan persentase 56,14% 
dan ketidaklengkapan dengan persentase 
43,86%. Resume medis pada kelengkapan 
laporan yang penting yaitu pencatatan harus 

jelas terbaca untuk mengetahui perjalanan 
penyakit selama perawatan dan sebagai 
data objektif untuk analisis penyakit pasien 
(4). 

Pengkategorian resume medis pada 
otentikasi penulis berdasarkan tabel 3 
memiliki kelengkapan dengan persentase 
63,7% dan ketidaklengkapan dengan 
persentase 72,6%. Resume medis pada 
otentifikasi penulis yaitu untuk mengetahui 
nama dokter dan tanda tangan dokter yang 
memberikan pelayanan kepada pasien 
selama pasien dirawat. Dan pengkategorian 
resume medis pada pencatatan yang baik 
berdasarkan tabel 4 memiliki kelengkapan 
dengan persentase 88,87% dan 
ketidaklengkapan dengan persentase 
11,11%. Resume medis pada pencatatan 
yang baik yaitu cara penulisan yang terbaca 
atau tidak, cara pembetulan kesalahan, 
penggunaan simbol dan istilah yang sah. 
Pencatatan harus jelas terbaca untuk 
mengetahui perjalanan penyakit selama 
masa perawatan. Sistem pencatatan yang 
baik akan memudahkan pengolahan 
informasi yang dihasilkan dari sistem rekam 
medis itu sendiri (4). 

Angka di atas menunjukkan bahwa 
sebagian besar kelengkapan formulir 
resume medis belum terisi dengan lengkap. 
Apalagi pada identifikasi pasien masih 
kurang lengkap dikarenakan petugas yang 
mengisi terkadang lupa untuk mengisinya. 
Dimana dalam ringkasan pulang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Peraturan Menteri Kesehatan tentang rekam 
medis sekurang-kurangnya memuat : 
identitas pasien, diagnosis masuk dan 
indikasi pasien rawat, ringkasan hasil 
pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis 
akhir, pengobatan dan tindak lanjut, dan 
nama dan tanda tangan dokter atau dokter 
gigi yang memberikan pelayanan kesehatan. 

Dalam analisis kuantitatif rekam 
kesehatan ini terfokus pada penelaahan 
tentang ada tidaknya kelengkapan informasi 
tindak lanjut mengenai pemberian 
pelayanan kesehatan kepada pasien oleh 
tenaga kesehatan. Semakin lengkap tenaga 
kesehatan memberikan data tindak lanjut 
dalam pelayanan kesehatan berarti semakin 
banyak pemanfaatan kelengkapan informasi 
oleh tenaga kesehatan. Berarti pula, kualitas 
pelayanan kesehatan yang diberikan 

“Untuk kelancaran administrasi..” 

 Responden 
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semakin dapat dibuktikan sesuai dengan 
standar pelayanan kesehatan terkait (2). 
 
2. Sumber Daya Manusia 

Dari 8 orang petugas rekam medis 
yang melakukan penganalisisan hanya 2 
orang dan mereka memiliki tugas yang 
sama dalam proses penganalisisan. Dengan 
latar belakang pendidikan yang bukan 
Perekam dan Informasi Kesehatan pasti 
akan sulit bagi mereka untuk memahami 
dan mengerti secara pasti bagaimana 
ketentuan penganalisisan kelengkapan. 
Apalagi mereka belum pernah mengikuti 
pelatihan ataupun pendidikan Perekam dan 
Informasi kesehatan. 

Tugas pengisian resume medis 
dilakukan oleh dokter yang merawat. 
Setelah pengisian rekam medis selesai dari 
ruang perawatan maka akan diantar ke 
ruang unit kerja rekam medis untuk 
dilakukan analisis kelengkapan. Analisis 
kuantitatif dimaksudkan untuk menilai 
kelengkapan dan keakuratan rekam 
kesehatan (RK) rawat inap dan rawat jalan 
yang dimiliki oleh sarana pelayanan 
kesehatan. Telaahan rekam kesehatan 
secara kuantitatif dilaksanakan dengan 
mengevaluasi kelengkapan berbagai jenis 
formulir dan data/informasi (manual kertas 
ataupun elektronis) seperti pada ringkasan 
riwayat pulang (resume) lengkap. Informasi 
yang hilang atau belum lengkap harus 
dilaporkan secara manual dengan mengisi 
lembar kekurangan. Selanjutnya petugas 
rekam medis segera memberi tahu pihak 
yang memberikan pelayanan agar segera 
melengkapinya (2). 

 
3. Kebijakan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) 

Kebijakan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kelengkapan resume medis 
mengikuti standar kelengkapan rekam medis 
yang sudah ada sejak tahun 2008 dan 
sudah disosialisasikan kepada petugas dan 
dengan standar untuk kelengkapan adalah 
95%. Namun standar kelengkapan rekam 
medis masih belum memenuhi dengan 
ketetapan standar yang telah ditentukan 
oleh rumah sakit. 

SOP adalah suatu standar/pedoman 
tertulis yang dipergunakan untuk mendorong 
dan menggerakan suatu kelompok untuk 
mencapai tujuan organisasi. SOP juga 

merupakan tata cara atau tahapan yang 
dibakukan dan yang harus dilalui untuk 
menyelesaikan suatu proses kerja tertentu 
(5). Standar prosedur harus dibuat dalam 
bentuk tertulis dan mengandung langkah-
langkah dari masing-masing tahapan 
kegiatan. Kemudian diberikan kepada staf 
yang bertanggung jawab. Unit kerja rekam 
medis bertanggung jawab dalam 
mengembangkan prosedur dan menjaga 
agar tetap up date (6). 

 
Kesimpulan 

Dari hasil penelitian maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa angka 
kelengkapan resume medis periode April 
2011 adalah 62,02% dan ketidaklengkapan 
resume medis yaitu 47,05%. 

Sumber daya manusia di Instalasi 
Rekam Medik ada 8 orang dan yang 
melakukan penganalisisan ada 2 orang dan 
mereka belum pernah mengikuti pelatihan 
atau pendidikan khusus sehingga 
pengetahuan dan keterampilan mereka 
dapatkan dari sosialisasi rumah sakit serta 
dengan cara mempelajari SOP kelengkapan 
secara langsung. 
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