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Description :
Meningkatnya ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang sangat cepat ,telah berdampak pada perubahan pola pikir masyarakat.
Masyarakat mulai memperhatikan mutu , atau kualitas untuk segala sesuatu yang
berhubungan dengan pembelian barang , ataupun pembayaran layanan jasa., termasuk
pelayanan pelepasan informasi kesehatan di rumah sakit
Tujuan penelitian ini , adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan
kelengkapan rekam medis , dengan kecepatan pelepasan informasi kesehatan .
Jenis penelitian yang dilakukan adalah , Asosiatif/hubungan dimana variabel X
(Kelengkapan Rekam Medis ) memiliki hubungan dengan variabel Y (kecepatan
pelepasan informasi kesehatan )
Jumlah sampel yang diambil , sebanyak 400 dari populasi 3439 yang diperoleh dengan
menggunakan rumus = N/1 + N (d)².
Dimensi Variabel ,terdiri dari variabel bebas ,yaitu kelengkapan rekam medis yang
meliputi Identitas ( No.Rekam Medis ,Nama,Jenis Kelamin , Tanggal Lahir , Alamat )
Anamnesa , Pemeriksaan Fisik dan Diagnosa. dan Variabel terikat ,yaitu kecepatan
pelepasan informasi kesehatan .
Analisis data menggunakan metoda Uji Chi- Square yang dilakukan secara manual .
Hasil penelitian menunjukan kelengkapan rekam medis yang meliputi No.Rekam
Medis , Nama , Tanggal Lahir , Jenis kelamin,Hubungan Keluarga , Nama Keluarga dan
Alamat seluruhnya terisi 100%. Sementara Anamnesa yang tidak terisi = 3,00%,
Pemeriksaan Fisik = 5,25 % dan Diagnosa = 6,70 %.
Kecepatan pelayanan pelepasan informasi kesehatan , menunjukan 47 % dari seluruh
kasus , diselesaikan dalam waktu lebih dari 3 hari , dan 53 % dapat diselesaikan dalam
waktu kurang dari 3 hari.
Hasil uji statistik , dengan &#940; = 0.05 dan Df = 1 dipercaya tidak ada hubungan antara
Kelengkapan Rekam Medis (diagnosa tidak terisi) dengan kecepatan penyelesaian
pelepasan informasi kesehatan (&#940; = 0.05 dan P > &#940; ).
Kesimpulan mengenai kelengkapan rekam medis , khususnya mengenai pengisian
diagnosa medis , dan waktu penyelesaian pelepasan informasi kesehatan ,belum sesuai
dengan ketentuan – ketentuan yang yang sudah ditetapkan , baik yang menyangkut
Peraturan Pemerintah , maupun aturan Internal Rumah Sakit.
Sesuai analisis statistik , tidak terdapat hubungan antara kelengkapan rekam medis dengan kecepatan pelepasan
informasi kesehatan (&#940; = 0.05 dan P > &#940; ).
Dengan kata lain dapat dipastikan , bahwa keterlambatan penyelesaian pelepasan
informasi kesehatan sejumlah 47 % , bukan disebabkan oleh kelengkapan rekam medis.
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