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ABSTRAK 

Latar Belakang: Kamar bedah sentral pada suatu rumah sakit merupakan unit 

dengan biaya yang tinggi namun dapat menghasilkan keuntungan yang cukup 

besar bagi rumah sakit. Salah satu pelayanan rumah sakit yang dapat 

menggambarkan mutu rumah sakit adalah pelayanan pembedahan. Oleh karena 

itu, tantangan bagi manajemen operasional kamar operasi adalah bagaimana cara 

meningkatkan efisiensi kamar operasi dengan memperhatikan beberapa aspek 

termasuk penjadwalan operasi, pelaksanaan operasi dan monitoring kamar 

operasi. Tidak semua operasi yang direncanakan atau dijadwalkan dapat 

terlaksana sesuai waktu yang ditentukan. Hal tersebut bisa terkendala karena 

terjadi penundaan, percepatan maupun pembatalan operasi. Dari berbagai kamar 

operasi mempunyai angka pembatalan operasi yang berbeda - beda.  

Tujuan: Mengetahui dan menganalisa profil pembatalan operasi elektif di GBPT 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya tahun 2013 - 2015 

Metode: Penelitian ini bersifat analisis retrospektif dengan mencatat data 

pengisian rekam medis operasi elektif di Gedung Bedah Pusat Terpadu RS Dr. 

Soetomo Surabaya tahun 2013 - 2015 

Hasil:  Angka pembatalan pada tahun 2013 mencapai  5.37%, tahun 2014 

mencapai 5.78% dan tahun 2015 mencapai 3.29%. Kasus pembatalan tertinggi 

tahun 2013 pada bagian bedah ortopedi (13.7%), tahun 2014 pada bagian bedah 

digestif (15.6%), dan tahun 2015 pada bagian mata (20.1%). Pembatalan operasi 

terbanyak pada tahun 2013 terjadi pada kamar OK bedah anak (405) dan 

ginekologi (508) sebanyak 9%, tahun 2014 pada kamar OK laparaskopi (8%), dan 

tahun 2015 pada kamar OK mata (12.2%). Selama tiga tahun, pembatalan 

tertinggi terjadi pada pasien dengan PS ASA 2 dan  tertinggi pembatalan terjadi di 

ruangan perawatan. Pada tahun 2013, penyebab pembatalan tertinggi karena 

faktor work up (31.9%), tahun 2014 karena faktor fasilitas (45.6%), dan  tahun 

2015 karena faktor operator (33.9%).  

Kesimpulan:. Angka pembatalan kurang dari 5 % yang menjadi rekomendasi 

secara umum. Pada penelitian ini terlihat angka pembatalan pada tahun 2013 yang 

mencapai angka 5.37% dan tahun 2014 yang mencapai 5.78% menggambarkan 

tidak efisiennya manajemen kamar operasi. Namun di tahun 2015 angka 

pembatalan tercatat 3.29% menggambarkan suatu pencapaian yang cukup baik 

dalam manajemen efisiensi kamar operasi. Faktor operator, fasilitas, kondisi 

pasien dan work up mempunyai pengaruh yang signifikan pada pembatalan 

operasi sehingga diperlukan  upaya untuk memperbaiki faktor - faktor tersebut 

diatas. 
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