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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat 

diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Rumah sakita dalah 

institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 

secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah 

sakit umum merupakan pelayanan kesehatan yang mudah ditemui di suatu negara, 

dengan kapasitas rawat inap sangat besar untuk perawatan intensif ataupun jangka 

panjang. Rumah sakit jenis ini juga dilengkapi dengan fasilitas bedah, ruang bersalin, 

laboratorium, dan sebagainya. Tetapi kelengkapan fasilitas ini bisa saja bervariasi 

sesuai kemampuan penyelenggara rumah sakit (1). 

Penyelenggaraan rekam medis dapat digunakan untuk menunjang tertib 

administrasi dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Rekam medis adalah berkas 

yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, 

pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien (2). Dalam UU 

Praktek Kedokteran pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa “ Setiap dokter atau dokter gigi 

dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis . Pada Pasal 79 

ayat 2 menyatakan “Bila dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak membuat 

Rekam medis dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau 

denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketidak lengkapan 
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pengisian rekam medis sangat berpengaruh pada mutu rekam medis, karena mutu 

rekam medis merupakan cermin baik tidaknya mutu pelayanan pada rumah sakit (3). 

Selain itu pentingnya ketersediaan Rekam Medis dapat dilihat pada standar 

akreditasi rumah sakit yang dikeluarkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) 

baik untuk standar akreditasi yang lama untuk lima, tujuh dan dua belas pelayanan 

maupun Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit 2012 selalu memasukkan Rekam 

Medis sebagai satu diantara indikator penilaian akreditasi. Monitoring dan Analisis 

Kelengkapan Rekam Medis menjadi suatu yang wajib dilakukan (4). 

Kinerja dokter pada rumah sakit merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan 

yang akan diberikan kepada pasien yang akan datang untuk berobat, sehingga kinerja 

dokter menjadi faktor utama dalam rumah sakit sebagai bagian dari proses pelayanan 

kepada masyarakat (5). Kinerja dokter juga akan di evaluasi sebagai tenaga profesional 

utama di rumah sakit harus dilakukan secara realistis, obyektif dan berbasis bukti serta 

spesifik sesuai spesialisasi dan atau prosedur spesifik. Kinerja dokter penting dilakukan 

penilaian karena bertujuan untuk memahami kekurangan dari kinerja yang telah 

dilakukan sehingga dapat membuka ruang untuk dilakukan perbaikan terhadap 

mutu/kualitas dan efisiensi rumah sakit (6). 

Penelitian yang dilakukan oleh Yuninda (2017) menunjukan bahwa adanya 

kompetensi dan motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan ketika kepuasan 

kerja yang ada pada setiap karyawan sudah terpenuhi maka berdampak positif terhadap 

peningkatan kinerja karyawan (7). 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widjaja (2018) menemukan bahwa 

Kepuasan Kompensasi, Kepuasan Kepemiminan, Kepuasan Promosi berpengaruh 

signifikan terhadap kelengkapan rekam medis. Dengan besaran pengaruh yang mampu 

dijelaskan variabel independen sebesar 67,7% dan diperkuat oleh hasil penelitian yang 

dilakukan Rosalina (2013) bahwa Kepuasan pada pekerjaan itu sendiri, kepuasan 

Kompensasi, kepuasan promosi, Kepuasan Kepemiminan, kepuasan pada rekan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan rekam medis (8) (9). 

Dalam memprediksi kinerja dokter kelima faktor kepuasan kerja diatas yaitu 

kepuasan pada pekerjaan itu sendiri, kepuasan pada gaji, kepuasan pada promosi, 

kepuasan pada kepemimpinan dan kepuasan pada rekan kerja akan digunakan dalam 

penelitian ini. 

Fenomena yang terjadi pada kinerja dokter dalam pengisian rekam medis masih 

tergolong jauh dari kata lengkap. Hal ini sejalan dengan observasi yang dilakukan oleh 

Rosalina (2013) berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait pengisian rekam medis 

pasien rawat jalan dengan mengambil masing-masing 100 sampel rekam medis di tiga 

Rumah Sakit yaitu RS Muhammadiyah Siti Aminah memiliki kelengkapan rekam 

medis sebanyak 75%, RS Bhakti Asih sebanyak 70% dan RS Dedi Jaya sebanyak 66%. 

Penelitian Sayono (2011) dalam Widjaja (2018) menyatakan terkait kelengkapan 

pengisian Rekam Medis di RSUD Pasar Rebo disimpulkan untuk indentifikasi pasien 

100% lengkap, laporan yang diperlukan 96%, autentikasi penulis 50% dan membuat 

catatan yang baik sebesar 27,3% (8) (9). 
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Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis di Rumah Sakit Sumber 

Waras pada bulan Desember 2020, dengan mengambil 100 berkas rekam medis Rawat 

Jalan yang dilakukan secara acak terdapat 34% berkas rekam medis rawat jalan yang 

tidak lengkap dan terdapat 66% berkas rekam medis yang lengkap. Terkait 

kelengkapan berkas pengisian berkas rekam medis rawat jalan di RS Sumber Waras 

diketahui masih jauh dibawah ketentuan standar Kepmenkes RI No. 

129/MENKES/SK/II/2008 yang menyatakan kelengkapan pengisian rekam medis 

adalah 100%. Hal ini menunjukkan belum dilaksanakannya pengisian rekam medis 

sesuai ketentuan. Ketidak lengkapan pengisian berkas rekam medis tersebut sebagian 

besar pada catatan yang seharusnya diisi oleh dokter yang melakukan tindakan medis, 

terutama pada lembar ringkasan keluar (resume medis rawat jalan), autentifikasi dokter 

pada catatan keperawatan dan kelengkapan SOAP. Oleh karena itu berdasarkan uraian 

diatas maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Dokter Dalam Pengisian Rekam Medis Rawat Jalan 

Di Rumah Sakit Sumber Waras ”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Kinerja dokter dalam pengisian rekam medis masih banyak terdapat ketidak 

lengkapan di beberapa rumah sakit. Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukan 

pengisian rekam medis belum 100% lengkap. Hasil observasi awal di Rumah Sakit 

Sumber Waras terdapat 34% berkas rekam medis rawat jalan yang tidak lengkap dan 

terdapat 66% berkas rekam medis yang lengkap. Dilihat dari besarnya angka 
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ketidaklengkapan yang cukup tinggi maka untuk memprediksi apakah faktor kepuasan 

kerja antara lain kepuasan pada pekerjaan itu sendiri, kepuasan pada gaji, kepuasan 

pada promosi, kepuasan pada kepemimpinan dan kepuasan pada rekan kerja 

berpengaruh terhadap kinerja dokter. Dari penjelasan tersebut maka pertanyaan dari 

penelitian ini yaitu “Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja dokter dalam 

pengisian berkas rekam medis pasien rawat jalan di Rumah Sakit Sumber Waras? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

 

Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja dokter dalam pengisian 

rekam medis rawat jalan di Rumah Sakit Sumber Waras. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 

Adapun tujuan khusus pada penelitian ini sebagai berikut. 

 

a. Mendeskripsikan kepuasan pada pekerjaan itu sendiri di Rumah Sakit Sumber 

Waras 

b. Mendeskripsikan kepuasan pada gaji di Rumah Sakit Sumber Waras 

 

c. Mendeskripsikan kepuasan pada promosi di Rumah Sakit Sumber Waras 

 

d. Mendeskripsikan kepuasan pada kepemimpinan di Rumah Sakit Sumber Waras 

 

e. Mendeskripsikan kepuasan pada rekan kerja itu sendiri di Rumah Sakit Sumber 

Waras 
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f. Menganalisis kepuasan pada pekerjaan itu sendiri, kepuasan pada gaji, kepuasan 

pada promosi, kepuasan pada kepemimpinan, dan kepuasan pada rekan kerja 

terhadap kinerja dokter dalam pengisian rekam medis di Rumah Sakit Sumber 

Waras 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Manfaat Bagi Pengembangan Bidang Studi MIK 

 

Adapun manfaat yang diberikan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk mengukur sebuah 

kinerja dokter dalam pengisian berkas Rekam Medis. 

1.4.2 Manfaat Bagi Rumah Sakit 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan 

informasi kepada pihak menejemen Rumah Sakit Swasta tentang pengaruh kepuasaan 

kerja terhadap kinerja dokter dalam pengisian berkas Rekam Medis pasien rawat jalan. 

1.4.3 Manfaat Bagi Pendidikan 

 

Sebagai bahan masukan untuk pihak-pihak yang akan melakukan penelitian 

terkait dengan topik yang berhubungan dengan penelitian ini. 

1.4.4 Manfaat Bagi Mahasiswa 

 

a. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, umumnya bagi 

pembaca dan khusunya sebagai bahan acuan untuk mahasiswa program studi 

Manajemen Informasi Kesehatan. 
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b. Diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan wawasan, kemampuan dan 

keterampilan dalam aspek penelitian/ riset. 

c. Mahasiswa diharapkan mendapatkan gambaran umum terutama dalam hal 

menganalisis obyek penelitian. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini berjudul Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Dokter Dalam 

Pengisian Dokumen Rekam Medis Rawat Jalan di Rumah Sakit Sumber Waras. 

Penelitian ini dilakukan karena terdapat 34% dari 100 berkas rekam medis rawat jalan 

yang diambil secara acak merupakan dokumen rekam medis rawat jalan yang tidak 

lengkap. Berdasarkan informasi tersebut dikatahui bahwa pengisian rekam medis pasien 

rawat jalan di Rumah Sakit Sumber Wara masih jauh dibawah ketentuan standar 

Kepmenkes RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 yang menyatakan kelengkapan pengisian 

rekam medis adalah 100%. Lokasi penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Sumber 

Waras pada bulan Februari-Agustus 2021. Subjek penelitian dilakukan pada dokter 

spesialis rawat jalan, Metode penelitian ini menggunakan. Metode penelitian kuantitatif 

dengan desain penelitian yaitu observasional analitik menggunakan rancangan cross 

sectional, dengan penyebaran kuisioner (google form) yang diberikan kepada Dokter 

Spesialis yang bertugas di Poli Rawat Jalan di RS Sumber Waras Jakarta Barat. 
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