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SUMMARY
TINJAUAN KEBUTUHAN RAK PENYIMPANAN REKAM MEDIS DI RUMAH
SAKIT X
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Description :
Ruang penyimpanan Rekam Medis terkadang menjadi hal yang terabaikan. Banyak unit Rekam Medis di Rumah Sakit
yang kurang memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana ruangan penyimpanan rekam
medis. Kebutuhan rak yang kurang memadai tidak hanya mempersulit petugas
rekam medis dan menghambat proses pelayanan. Masalah yang dapat
menghambat petugas rekam medis yaitu tidak dilakukannya perhitungan dalam
perencanaan kebutuhan rak penyimpanan rekam medis. Berdasarkan hasil
pengamatan dibagian Rekam Medis Rumah Sakit X, ditemukan bahwa dalam
penyimpanan rekam medis melebihi kapasitas daya tampung, sehingga petugas
mengalami kesulitan dalam pengambilan dan penyusunan rekam medis. Hal ini
menyebabkan pelayanan tidak optimal dan efektif dalam melayani pasien. Tujuan
penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran tentang Kebutuhan Rak
Penyimpanan Rekam Medis di Rumah Sakit X. Tujuan khusus penelitian ini
adalah mengidentifikasi jumlah rekam medis dan rak penyimpanan di rumah sakit
X, menganalisis kebutuhan rak penyimpanan rekam medis di rumah sakit X, dan
menghitung ruang penyimpanan rekam medis di rumah sakit X. Penelitian
dilakukan dengan metode deskritif, dengan teknik pengumpulan data melalui
observasi langsung dengan mengukur luas ruang penyimpanan dan menghitung
kebutuhan rak penyimpanan. Dan melakukan wawancara kepada kepala rekam
medis dirumah sakit X. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan dan saran yaitu
Rumah Sakit X melebihi daya tampung dalam penyimpanan sebesar 5.024 rekam
medis. Jumlah rak penyimpanan sebanyak 19 rak belum bisa memenuhi daya
tampung rekam medis dan perlu adanya penambahan rak. Luas ruangan
penyimpanan saat ini untuk kapasitas 19 rak masih belum ideal.
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