PROSIDING:
SEMINAR NASIONAL REKAM MEDIS & INFORMASI KESEHATAN
Inovasi Teknologi Informasi Untuk Mendukung Kerja PMIK Dalam Rangka Kendali Biaya
Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

FAKTOR DUPLIKASI NOMOR REKAM MEDIS
DENGAN PENDEKATAN FISHBONE
Ali, Harinto Nur Seha, Amalina Tri Susilani
Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Politeknik Kesehatan Permata Indonesia
Jl. Ringroad Utara No. 22 C, Gandok, Condongcatur, Sleman, DIY
ABSTRAK
Rumah Sakitmerupakan salah satu fasilitas pemberi layanan kesehatan yang menyelenggarakan rekam medis.
Rekam medis digunakan untuk mendokumentasikan identitas pasien dan segala tindakan yang telah diberikan
oleh tenaga kesehatan kepada pasien. Dokumen rekam medis wajib disimpan sehingga dapat bermanfaat untuk
keberlanjutan pelayanan. Proses penyimpanan rekam medis mengacu pada sistem pemberian nomor yang didapat
saat pasien pertama kali mendaftar. Kesalahan pemberian nomor dapat mengakibatkan duplikasi nomor rekam
medis pasien sehingga berdampak pada pemberian pelayanan menjadi terhambat dan tidak berkesinambungannya
isi berkas rekam medis pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab duplikasi nomor
rekam medis dengan pendekatan metode fishbone.
Kata Kunci: Duplikasi, Nomor rekam medis, Metode fishbone.

LATAR BELAKANG
Rumah Sakit merupakan suatu bagian dari sistem
pelayanan kesehatan, yang membentuk satu kesatuan
yang bekerja sama dan bertanggung jawab untuk
menuju satu tujuan bersamaguna menciptakan
pelayanan yang optimal. PermenkesRINo.269/
Menkes/Per/III/2008 menyebutkan bahwa setiap sarana
pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang
diperlukan dalam rangka penyelenggaraan rekam
medis.
Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan
dokumen tentang identitas pasien,pengobatan,tindakan
dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
Berkas rekam medis adalah milik Rumah sakit yang
wajib dijaga kerahasiaannya dengan cara disimpan
berdasarkan sistem penyimpanan yang dimiliki. Salah
satu sistem penyimpanan yang digunakan di rumah
sakit adalah dengan berdasarkan pada nomor rekam
medis.
Penomoran rekam medis digunakan untuk
membedakan rekam medis pasien yang satu dengan
yang lainya. Duplikasi penomoran yang terjadi pada
umumnya disebabkan oleh proses identifikasi yang
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kurang tepat sehingga menyebabkan seorang pasien
mendapat lebih dari satu nomor rekam medis.
Sistem penomoran dalam pelayanan rekam medis
adalah tata cara penulisan nomor yang diberikan
kepada pasien yang datang berobat sebagai bagian
dari identitas pribadi pasien yang bersangkutan.
Rumah Sakit DKT Dr.Soetarto memiliki jumlah pasien
rawat jalan perhari sebanyak150 pasien. Pada saat
observasi di bagian filing, ditemukan bahwa terdapat
6 berkas rekam medis dengan nomor yang sama.
Berdasarkanpermasalahantersebut apakah terdapat
faktor man, machine, dan method yang berperan?

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Metode Fishbone dilakukan
untuk menentukan faktor yang berperan terhadap
masalah yang terjadi. Purba (2008) menjelaskan
manfaat diagram fishbone dapat menemukan akar
masalah.Subjek penelitian ini berjumlah 3 orang yaitu
kepala rekam medis,petugas pendaftaran dan petugas
filling di Rumah Sakit DKTdr. Soetarto.
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HASIL
Gambaran Pelaksanaan Penomoran
Rumah Sakit DKT dr. R Soetarto telah menggunakan
sistem penomoran unit untuk semua pelayanan, pasien
akan mendapatkan satu nomor rekam medis pada
saat pertamam kali datang sesuai dengan pernyataan
informan I.
“Rumah Sakit DKT dr. R Soetarto sudah
menggunakan penomoran unit”
Menurut Hatta(2008),system penomoran unit
memberikan satu unit rekam medis kepada pasien.
Penderita berkunjung pertama kali untuk berobat akan
diberikan satu nomor yang akan digunakan untuk
selamanya.BagianTPP bertanggung jawab atas system
penomoran yang terpadu untuk menilai bahwa pasien
tidak menerima 2 kali nomor rekam medis.
Kendala yang dialami Rumah sakit dalam sistem
penomoran adalah duplikasi nomor rekam medis yang
disebabkan karena pemberian nomor rekam medis
masih manual sesuai dengan pernyataan informan II
“...satu nomor dimiliki oleh dua orang pasien
dan juga dobel nomor rekam medisnya.Karena
pemberian nomor rekam medis pasien masih
memakai manual”
Faktor Penyebab Duplikasi
Faktor Man (Manusia)
Duplikasi nomor rekam medis disebabkan oleh
kurangnya petugas pendaftaran yang memiliki
kompetensi perekam medis. Hal ini sesuai dengan
pernyataan informan
“Yaa..kalo dilihat dari factor men itu ada karena
kita disini masih kekurangan sumber daya manusia
dalam arti masih kurang petugas”
Faktor Machine (alat)
Pemberian nomor rekam medis dapat menggunakan
buku register maupun dengan komputer. Kedua cara
ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing
yang dapat berakibat pada kesalahan pemberian nomor
rekam medis. Masalah yang terjadi di Rumah sakit
yaitu saat terjadi error pada komputer sehingga nomor
yang terakhir dibuat terkadang masih digunakan lagi.
Hal ini sesuai pernyataan informan I.

“ee.. dilihat dari faktor machine nya itu komputernya
sering eror karena listriknya padam”
Faktor Method (cara)
Cara memberikan nomor rekam medis kepada
pasien yang berobat dengan menggunakan metode
penomoran unit sehingga setiap pasien yang daftar
akan mendapatkan satu nomor rekam medis yang
diberikan pada saat awal pasien mendaftar.
Masalah yang terjadi adalah saat pasien lupa apakah
pernah mendaftar atau tidak. Petugas akan mengira
bahwa pasien tersebut adalah pasien baru sehingga
dibuatkan nomor rekam medis lagi. Hal ini sesuai
dengan pernyataan informan II yang menyatakan
bahwa sistem penomoran di Rumah sakit DKT dr. R
Soetarto sudah menggunakan sistem unit.
Faktor penyebab di atas dapat digambarkan dengan
metode fishbone sebagai berikut:
Man (manusia)
Kurang SDM

Machine (Alat)
Mati Listrik
Tidak Kompeten

Komputer Error

Duplikasi
Register tidak ada
Penomoran manual

Methode (Cara)

Gambar 1 Fishbone duplikasi nomor rekam medis

Dampak duplikasi nomor
Te r j a d i n y a d u p l i k a s i n o m o r r e k a m m e d i s
mengakibatkan masalah pada kesinambungan isi
berkas rekam medis. Pasien yang memiliki dua
nomor rekam medis otomatis akan memiliki dua
berkas rekam medis juga. Apabila berkas tersebut
belum digabungkan menjadi satu akan memutuskan
informasi yang terdapat pada pelayanan yang diberikan
kepada pasien.
Terhambatnya pelayanan juga terjadi saat ada nomor
rekam medis yang ganda. Cara mencari berkas rekam
medis yang disimpan pada ruang filing adalah dengan
berdasarkan pada nomor rekam medis. Masalah terjadi
saat petugas menemukan nomor rekam medis yang
sama dengan dua identitas yang berbeda sehingga
petugas harus melakukan identifikasi ulang terhadap
pasien yang sedang berobat saat itu.
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PEMBAHASAN
Duplikasi nomor rekam medis terjadi karena
kurangnya petugas dan terjadinya error pada komputer
yang digunakan. Petugas pendaftaran harus mampu
berkomunikasi melalui verbal maupun non verbal
dalam bentuk catatan. Menurut Mustikasari (2006)
rendahnya komunikasi yang baik dan efektif dapat
menyebabkan kesalahpahaman dalam mempresepsikan
sehinga perlu meningkatkan kualitas komunikasi antar
petugas.

komputer tidak dapat digunakan. Masalah tersebut
dapat berdampak pada duplikasi nomor rekam medis
sehingga mengganggu proses pelayanan di rumah
sakit. Petugas harus memiliki kompetensi berkaitan
dengan menejemen informasi kesehatan sehingga
dapat mengumpulkan dan mengolah data dengan baik
sehingga saat terjadi suatu masalah, petugas dapat
memberikan solusi sesuai dengan kompetensinya.
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Rumah Sakit DKTdr.Soetarto menggunakan penomoran
unit.Penomoran dengan sistem unit diberikan
menggunakan komputer secara otomatis. Masalah
yang terjadi adalah saat petugas tidak memiliki register
nomor rekam medis bila terjadi listrik padam sehingga
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