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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rekam medis ialah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang 

identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang 

telah diberikan kepada pasien. Rekam medis disimpan diruang khusus yang 

disebut ruang penyimpanan (filing) karena bersifat sangat penting dan rahasia, 

sistem penyimpanan merupakan suatu kegiatan menyimpan rekam medis 

bertujuan untuk melindunginya dari kerusakan fisik dan isi dari dokumen 

tersebut. Sistem penyimpanan dokumen rekam medis merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting dalam pemberian pelayanan di rumah sakit (Wiguna 

& Safitri, 2019). 

Sistem penyimpanan digunakan agar rekam medis yang ada dapat 

diambil setiap saat dibutuhkan dan penyimpanan dengan sistem yang benar 

akan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat. Perlu mempelajari 

kebijakan yang terkait dengan sistem penyimpanan. Penyimpanan rekam medis 

dilakukan pada rak penyimpanan, maka kita menjajarkan rekam medis dengan 

metode tertentu tersebut pada rak, maka hal itulah yang disebut sebagai sistem 

penjajaran. Apapun sistem penyimpanan yang digunakan maka cara 

penjajaranpun akan disesuaikan dengan sistem penyimpanan yang di gunakan 

(Widjaja, 2014). 

Guna mendukung agar rekam medis dapat dijaga dan dikelola dengan 

baik diperlukan sistem penyimpanan yang baik pula dengan didukung oleh 

sumber daya manusia yang handal, syarat sumber daya manusia atau petugas 

yang baik sekurang-kurangnya memiliki ketelitian, kecerdasan, kecekatan dan 

kerapian. Keterbatasan informasi pada diri petugas pada akhirnya akan 

menurunkan kemampuan menjalankan tugas-tugasnya. Fungsi penyimpanan 

yaitu untuk Menjaga kerahasiaan dokumen rekam medis, mempermudah dan 

mempercepat penemuan kembali dokumen rekam medis yang disimpan di 

dalam rak filing (Desi Ariyani, 2014). 

Pengambilan Kembali / Retrieval merupakan rekam medis pasien yang 

telah dijajar akan diambil kembali, selain untuk mendapatkan pelayanan dapat 

juga digunakan untuk keperluan lain. Rekam medis berisi riwayat pasien dan 

masalah kesehatan lain yang terkait dari pasien. Bila pasien datang kembali 

untuk mendapat pelayanan, pemberi pelayanan memerlukannya untuk 

kesinambungan pelayanan dan mengetahui tentang riwayat kesehatan masa 

lalu dari pasien tersebut (Widjaja, 2014). 

Tracer adalah alat bantu dalam bekerja diruang filing yang berfungsi 

sebagai kartu tanda petunjuk keberadaan dokumen rekam medis terakhir di 

gunakan, tracer digunakan sebagai pengganti rekam medis yang di ambil dari 

rak penyimpanan. Pada tracer harus dicatat identitas rekam medis, tanggal 



Universitas Esa Unggul 

2 
 

pengambilan, dan digunakan oleh siapa/dimana (unit pelayanan). Tracer 

menggantikan rekam medis yang diretrieve (diambil) dari rak. Tracer 

menunjukan di mana rekam medis berada ketika diambil dari rak penajajaran. 

Tracer juga meningkatkan efisiensi dan akurasi penjajaran dengan 

menunjukkan di mana sebuah rekam medis yang akan dijajar ketika kembali, 

ketika refiling, slip permintaan di cabut dan lembar lepas dimasukkan ke dalam 

rekam medis. Karena jika instrumen stiker warna dan juga tracer tidak 

digunakan maka akan kesulitan dalam sistem penjajaran. Jika tracer digunakan 

maka kesalahan penyimpanan yang terjadi mudah untuk melacak dan dapat 

dengan mudah teratasi. Jika rekam medis di butuhkan maka bisa di ketahui 

dimana dan tanggal berapa rekam medis di ambil dari rak penyimpanan 

(Widjaja, 2014). 

Identifikasi yang tidak lengkap atau salah dalam penggunaan tracer 

pada rak penyimpanan rekam medis dapat berdampak kepada missfile pada 

bagian penyimpanan yang akan mengakibatkan adanya penambahan beban 

kerja petugas karena harus membuatkan rekam medis yang baru untuk pasien 

lama, sehingga proses pendaftaran cenderung lebih lama dan terjadi 

penggandaan rekam medis di rak penyimpanan. Hal tersebut juga akan 

menghambat pelayanan yang diberikan dokter kepada pasien karena tidak 

adanya informasi mengenai riwayat penyakit sebelumnya (Simanjuntak & 

Sirait, 2017). 

Karena pentingnya hal ini, maka terdapat beberapa peneliti yang 

meneliti di bidang ini seperti Savitri Citra Budi pada tahun 2015 bahwa pada 

awalnya, tracer tidak dimanfaatkan sebagai pelacak dan petunjuk berkas rekam 

medis yang keluar dari rak penyimpanan. Setelah dilakukan sosialisasi dan 

pelatihan, petugas akhirnya menyadari bahwa tracer memang perlu digunakan. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat semacam ini perlu dilanjutkan dan di 

kembangkan. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran petugas di fasilitas 

kesehatan terutama puskesmas terkait penggunaan tracer masih sangat rendah. 

Pelatihan dan pendampingan kepada petugas sebaiknya dilakukan secara terus 

menerus sehingga petugas benar-benar menggunakan tracer dalam kegiatan 

penyimpanan berkas rekam medis (Budi, 2015). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Atma Fadila, Darwis, dan 

Muhammad Thabran Talib pada tahun 2021 bahwa dari 5 jurnal di 5 puskesmas 

terdapat 1 artikel yang menggunakan tracer dan 4 artikel yang tidak 

menggunakan tracer. Dari 5 artikel yang diteliti penggunaan tracer di 

puskesmas menunjukan bahwa untuk petugas khusus rekam medis belum ada 

dikarenakan dari Dinkes dan pusat tidak memfasilitasi rekrutment petugas 

khusus rekam medis. Faktor yang paling banyak ditemukan berhubungan 

dengan tracer pada penelitian tersebut adalah faktor man dan method (Fadila 

et al., 2021). 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Sari Wahyuni pada tahun 

2021 bahwa Sistem peminjaman rekam medis di Klinik Pratama Bakti Timah 

Pangkalbalam sudah menggunakan buku ekspedisi yang digunakan untuk 

mencatat rekam medis yang dipinjam setiap hari, sedangkan penggunaan tracer 

untuk pengambilan rekam medis dari rak penyimpanan belum dilakukan (Sari 

Wahyuni, 2021). 

Berdasarkan observasi awal, Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro – 

Lampung adalah rumah sakit tipe C yang berdiri dari tahun 1950, dan sudah 

terakreditasi pada tahun 2012 sampai dengan saat ini dengan status akreditasi 

Utama. Rumah sakit ini terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 156, Kelurahan 

Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Lampung. Rata-rata 

kunjungan pasien rawat jalan di rumah sakit perhari pada masa pandemi 

Covid19 mencapai 292 pasien perhari pada periode bulan September - 

November 2021, dengan jumlah pasien rawat jalan 7.308 pasien dan rawat inap 

1.088 pasien perbulan rata - ratanya. Rumah sakit ini menggunakan sistem 

penjajaran angka akhir / terminal digit filing. Rumah sakit ini menggunakan 

tracer sebagai pengganti rekam medis yang di ambil dari rak, dan 

menggunakan sistem warna pada tahun setiap rekam medis digunakan. 

Berdasarkan hasil observasi awal di Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro 

- Lampung terdapat dua tempat ruang penyimpanan rekam medis aktif yang 

jarak antara keduanya terlalu jauh, ruang penyimpanan pertama berada di lantai 

bawah dekat dengan IGD, dan penyimpanan kedua berada pada unit rawat jalan 

di lantai 2. Dari hasil pengamatan perhitungan terhadap proses pengambilan 30 

rekam medis pasien lama untuk berobat rawat jalan pada tanggal 27 November 

2021. Terdapat 22 (73,33%) tracer yang terpasang pada rak penyimpanan 

rekam medis, dan 8 (26,67%) tidak terpasang tracer pada rak penyimpanan 

rekam medis. 

Dari hasil wawancara dengan petugas diruang penyimpanan dikatakan 

bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi dalam penggunaan tracer pada rak 

penyimpanan rekam medis karena banyaknya permintaan rekam medis rawat 

jalan pasien lama yang mencapai rata-rata 200 rekam medis hingga 250 rekam 

medis perhari. Kurangnya SDM dibagian filing yang saat ini berjumlah 5 

orang, itupun jika shift malam masih di bantu dari bagian pendaftaran yang 

mengambil rekam medis, jika ada petugas yang sakit dan cuti, berdampak 

lembur, yang artinya setelah jaga shift Pagi petugas melanjutkan shift Sore, 

sehingga mengakibatkan petugas kelelahan dan menjadi kurang teliti dalam 

melakukan pekerjaannya. Penggunaan tracer ada beberapa yang tidak 

dilakukan dengan alasan terjadi penumpukan permintaan, serta waktu yang 

terburu-buru. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis sangat tertarik mengambil 

penelitian tentang “Identifikasi Dalam Penggunaan Tracer Pada Rak 

Penyimpanan Rekam Medis Di RS Mardi Waluyo Metro - Lampung” 
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Penelitian ini perlu untuk dilakukan agar adanya perbaikan dan peningkatan 

kualitas pelayanan pada unit Rekam Medis khususnya bagian penyimpanan RS 

Mardi Waluyo Metro – Lampung. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

diambil suatu rumusan masalah yaitu bagaimana penggunaan tracer pada rak 

rekam medis di Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro - Lampung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Peneliti ingin mendapatkan gambaran penggunaan Tracer pada rak 

rekam medis, agar ada perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan 

pada Unit Rekam Medis di Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro – 

Lampung. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi Standar Prosedur Operasional (SPO) penggunaan 

tracer dalam pengambilan dan penyimpanan rekam medis di Rumah 

Sakit Mardi Waluyo Metro – Lampung. 

2. Mengidentifikasi penggunaan tracer di Rumah Sakit Mardi Waluyo 

Metro – Lampung. 

3. Mengidentifikasi faktor kendala dalam menggunakan tracer di 

Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro – Lampung. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu 

pengetahuan khususnya bagi rekam medis dan informasi kesehatan. Dalam 

mengidentifikasi penggunaan tracer pada rak penyimpanan. 

b. Bagi Kepentingan Program Pemerintah 

Dapat digunakan sebagai bahan dalam mengidentifikasi penggunaan 

tracer pada rak penyimpanan di rumah sakit, serta dapat dijadikan bahan 

referensi, dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

penelitian berikutnya. 

c. Bagi Tempat Penelitian 

Dapat digunakan sebagai masukan bahan evaluasi kegiatan 

pelayanan di rekam medis dan dapat dipertimbangkan untuk 

meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit khususnya di ruang filing 

pada Unit Rekam Medis. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian tentang penggunaan Tracer pada rak penyimpanan rekam medis pada 

pelayanan rawat jalan, penelitian ini sangat penting, dikarenakan Tracer 

digunakan untuk petunjuk bahwa berkas rekam medis sedang diambil keluar 

ruang, penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro – Lampung. 

yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 156, Kelurahan Ganjar Agung, 
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Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Lampung. Penelitian dilakukan di Unit 

Rekam Medis bagian filing, yang mulai dilakukan dari kunjungan awal guna 

sidang proposal pada bulan Oktober 2021 sampai dengan Juni 2022, melakukan 

analisa pendekatan kuantitatif, menggunakan metode deskriptif, dengan 

penggambilan data menggunakan purposive sampling, dan menghitung dengan 

estimasi proporsi. 


