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ABSTRAK 

 

 Rekam medis merupakan bukti penting yang harus ditegakkan rumah sakit 

dalam memberikan pelayanan agar dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena 

itu, kelengkapan rekam medis harus mencapai 100%. Kelengkapan rekam medis 

rawat inap RSU Haji Surabaya masih belum mencapai 100%, sehingga penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis penyebab ketidaklengkapan rekam medis rawat 

inap RSU Haji Surabaya. 

  Jenis penelitian adalah observasional. Sifat penelitian adalah deskriptif 

dan menggunakan rancang bangun cross sectional. Populasi dalam penelitian 

adalah rekam medis rawat inap RSU Haji Surabaya. Penelitian menggunakan 

lembar observasi terhadap 304 sampel rekam medis rawat inap RSU Haji 

Surabaya yang diambil secara proportional random sampling technique pada 15 

ruang perawatan instalasi rawat inap. Penelitian juga dilengkapi wawancara 

dengan kepala dan petugas rekam medis. 

 Kelengkapan rekam medis rawat inap RSU Haji Surabaya pada setiap 

ruang perawatan bervariasi. Kelengkapan berdasarkan review identifikasi dan 

pencatatan sudah mencapai 100%, sementara berdasarkan review pelaporan dan 

autentifikasi masih belum mencapai 100%. Ketidaklengkapan berdasarkan review 

pelaporan terbanyak ditemukan pada indikasi masuk rumah sakit dan review 

autentifikasi pada nama perawat. Sumber daya, struktur rekam medis, serta 

monitoring dan evaluasi pada rekam medis rawat inap RSU Haji Surabaya sudah 

baik. SOP pemeriksaan kelengkapan rekam medis rawat inap RSU Haji Surabaya 

masih belum lengkap dan tidak mudah untuk diterapkan. RSU Haji Surabaya juga 

tidak memberlakukan sistem reward and punishment. 

 Penyebab ketidaklengkapan rekam medis rawat inap RSU Haji Surabaya 

dikarenakan SOP tidak lengkap dan tidak mudah diterapkan. Selain itu, RSU Haji 

Surabaya belum memberlakukan sistem reward and punishment. Sehingga saran 

yang diberikan adalah memperbaiki SOP dengan menambahkan alur, ketentuan, 

dan petunjuk teknis. RSU Haji Surabaya juga dapat mempertimbangkan adanya 

sistem reward and punishment agar petugas rekam medis dapat lebih termotivasi 

dan kelengkapan rekam medis dapat tercapai 100%. 
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