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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang 

Rumah sakit adalah tempat dimana pasien mendapatkan pelayanan 

kesehatan baik rawat jalan, rawat inap, atau pelayanan kesehatan lainnya yang 

dilaksanakan oleh dokter, perawat, atau tenaga medis lainnya, dimana tindakan 

yang dilakukan terhadap pasien tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan dari 

segi medis. Dalam kaitannya, setiap tindakan yang dilaksanakan harus tercatat dan 

terdokumentasi dengan baik (Meliala 2004, hlm.94).  

Rekam medis (Menurut Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 

tentang rekam medis & UU No. 29/2004 tentang praktik kedokteran) merupakan 

berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, 

pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan 

kesehatan. Setiap sarana kesehatan wajib membuat rekam medis, dibuat oleh 

dokter dan atau tenaga kesehatan lain yang terkait, harus dibuat segera dan 

dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan, dan harus dibubuhi tanda tangan 

yang memberikan pelayanan (Achir 2007, hlm.36). 

Kelengkapan rekam medis dan ketepatan waktu pengembaliannya masih 

menjadi persoalan bukan hanya di negara berkembang, namun di negara maju pun 

keadaan ini masih sering dijumpai. Organisasi pelayanan kesehatan Inggris 

melalui The Audit Commission on National Health Service menyimpulkan 

adanya defisiensi yang serius dalam pengelolaan rekam medis mulai pengisian 

sampai dengan penyimpanan (Ilyas 2001, hlm.44). 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana 

merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program 

jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia (bpjs-kesehatan.go.id). Salah 

satu syarat verifikasi klaim BPJS ini diperlukan resume medis yang 
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mencantumkan diagnosa dan prosedur serta ditandatangani oleh DPJP (Dokter 

Penanggung Jawab Pelayanan). 

Di RSAU dr. Esnawan Antariksa, pengisian dan pengembalian resume 

medis juga masih menjadi persoalan. Resume medis seharusnya dikembalikan 

kepada bagian rekam medis dalam waktu 1x24 jam, namun pengisian resume 

medis di RSAU masih banyak yang terlambat sehingga mempengaruhi 

pengembalian dari berkas rekam medis. Berdasarkan data yang didapat dari 

RSAU dr. Esnawan Antariksa, rata-rata keterlambatan pengembalian resume 

medis bulan Mei-Juli seluruhnya lebih dari 50%. Keterlambatan pengisian resume 

medis ini akan memberikan dampak pada terlambatnya verifikasi klaim BPJS 

sehingga mempersulit rumah sakit dalam mendapatkan penggantian biaya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Antara (2013) di RSUD 

Wangaya Kota Denpasar, keterlambatan pengembalian rekam medis 

dikategorikan menjadi 2 (terlambat & sangat terlambat). Dari 10 berkas rekam 

medis yang terlambat, 5 disebabkan karena keterlambatan pembuatan resume 

medis oleh DPJP, 2 karena pengembalian yang terlambat dari perawat ruangan ke 

bagian instalasi rekam medis, dan 3 terlambat akibat tidak tersedianya form 

resume medis.  Sementara itu, dari 76 berkas rekam medis yang sangat terlambat, 

61 disebabkan karena keterlambatan pembuatan resume medis oleh DPJP, 5 

karena pengembalian yang terlambat dari perawat ruangan ke bagian instalasi 

rekam medis, dan 10 terlambat akibat tidak tersedianya form resume medis. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan pembuatan resume medis 

oleh DPJP merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi keterlambatan 

pengembalian berkas rekam medis ke instalasi rekam medis. 

Pembuatan berkas resume medis sangat tergantung pada berbagai 

karakteristik DPJP. Menurut Gibson, dkk (2009) terdapat beberapa karakteristik 

yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang salah satunya adalah umur, jenis 

kelamin, masa kerja dan beban kerja. 

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti ingin menganalisis pengaruh 

karakteristik Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) terhadap 

keterlambatan pengisian resume medis pasien BPJS di ruang rawat inap Rumah 

Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa. 
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I.2  Perumusan Masalah 

Rekam medis harus dibuat segera oleh dokter setelah pasien menerima 

pelayanan. Resume medis adalah bagian dari rekam medis dan merupakan salah 

satu syarat dalam verifikasi klaim BPJS yang seharusnya dikembalikan kepada 

bagian rekam medis dalam waktu 1x24 jam, namun pengisian resume medis serta 

pengembaliannya di RSAU masih banyak yang terlambat dan berakibat kepada 

sulitnya verifikasi klaim BPJS oleh rumah sakit. Berdasarkan uraian tersebut, 

peneliti ingin meneliti:  

a. Bagaimana pengaruh karakteristik DPJP yaitu umur, jenis kelamin, masa 

kerja dan beban kerja DPJP terhadap keterlambatan pengisian resume 

medis pasien BPJS di ruang rawat inap RSAU dr. Esnawan Antariksa 

periode bulan Agustus-November tahun 2015?  

b. Karakteristik apakah yang paling dominan mempengaruhi keterlambatan 

tersebut? 

 

I.3  Tujuan Penelitian 

I.3.1  Tujuan Umum 

Menganalisis pengaruh karakteristik DPJP terhadap keterlambatan 

pengisian resume medis pasien BPJS di ruang rawat inap RSAU dr. Esnawan 

Antariksa periode bulan Agustus-November tahun 2015. 

 

I.3.2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran karakteristik DPJP yang meliputi umur, jenis 

kelamin, masa kerja dan beban kerja DPJP RSAU dr. Esnawan 

Antariksa. 

b. Mengetahui pengaruh karakteristik DPJP terhadap keterlambatan 

pengisian resume medis pasien BPJS di ruang rawat inap RSAU dr. 

Esnawan Antariksa periode bulan Agustus-November tahun 2015. 

c. Mengetahui karakteristik yang paling dominan mempengaruhi 

keterlambatan pengisian resume medis di ruang rawat inap RSAU dr. 

Esnawan Antariksa periode bulan Agustus-November tahun 2015. 
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I.4  Manfaat Penelitian 

I.4.1  Manfaat bagi Rumah Sakit  

a. Memberikan informasi mengenai pengaruh karakteristik DPJP terhadap 

keterlambatan pengisian resume medis pasien BPJS di ruang rawat inap 

RSAU dr. Esnawan Antariksa periode bulan Agustus- November tahun 

2015. 

b. Memberikan masukan terhadap Rumah Sakit Angkatan Udara dr. 

Esnawan Antariksa untuk membuat kebijakan dalam meningkatkan 

kinerja pelayanan rumah sakit. 

c. Memberi masukan mengenai komitmen dokter terhadap mutu pelayanan, 

khususnya dalam ketepatan pengisian resume medis yang mempengaruhi 

klaim BPJS. 

 

I.4.2  Manfaat bagi Fakultas Kedokteran UPN 

Menambah referensi kepustakaan yang ada sehingga dapat dijadikan 

sebagai acuan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian. 

 

I.4.3  Manfaat bagi peneliti 

a. Sebagai sarana pembelajaran bagi penulis untuk membuat karya ilmiah 

yang dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 

b. Menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

keterlambatan pengisian resume medis. 

c. Menambah pengetahuan mengenai rekam medis khususnya resume 

medis. 

d. Sebagai syarat untuk peneliti melanjutkan ke tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi. 

 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di RSAU dr. Esnawan Antariksa. Penelitian 

akan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, mulai dari bulan Februari 

sampai Maret 2016, menggunakan data sekunder dengan menganalisis 

keterlambatan pengembalian resume medis menggunakan cek list. 
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