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ABSTRACT
The good storage of medical record files and adequate storage facilities is important in health services. With
adequate facilities, the storage of medical record files will be accordance with the procedure. Currently, storage
space in RSUD Wonosari is narrow, full storage shelves, and many medical record files are placed on the floor.
Then, it is necessary to increase and plan the storage room. This study aimed to plan shelves and storage space
of medical record for 5 years later. This research used a qualitative research with case study design. Subjects
in this research were filing officer and supervisor of medical record unit. Objects in this research were shelves,
storage space, and active medical record files. Data collection in this research were interview, observation,
documentation study, and focus group discussion. This research produced two alternatives layout picture of
storage space needs for 5 years later. The first alternative were using 24 units roll o’ pack type 2 and required
space 306.65 m2. The second alternative using 14 units roll o’ pack and required space 275.78 m2. The second
alternative was chosen in this research. This layout picture should be used as an overview of planning shelves
and storage space in RSUD Wonosari.
Keywords: shelves, filing, shelves planning, storage space planning
ABSTRAK
Penyimpanan berkas rekam medis yang baik dan fasilitas penyimpanan yang memadai merupakan hal yang
penting dalam pelayanan kesehatan. Dengan adanya fasilitas yang memadai, maka penyimpanan berkas rekam
medis akan terlaksana sesuai prosedur. Saat ini, kondisi ruang penyimpanan di RSUD Wonosari sempit, rak
penyimpanan penuh, dan banyak berkas rekam medis yang diletakkan di lantai. Untuk itu, perlu dilakukan
penambahan rak dan perencanaan luas ruang penyimpanan. Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan
rak penyimpanan berkas rekam medis dan luas ruang penyimpanan 5 tahun mendatang. Jenis penelitian ini
adalah kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus. Subjek penelitian adalah petugas penyimpanan
dan supervisor rekam medis. Objek penelitian adalah rak penyimpanan, luas ruang penyimpanan, dan berkas
rekam medis aktif. Teknik pengambilan data adalah wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan focus group
disccusion. Penelitian ini menghasilkan dua alternatif gambaran layout kebutuhan luas ruang penyimpanan 5
tahun mendatang. Alternatif pertama dengan penambahan roll o’pack tipe 2 sejumlah 24 unit membutuhkan
luas ruangan 306,65 m2. Alternatif kedua dengan penambahan roll o’pack usulan peneliti sejumlah 14 unit
membutuhkan luas ruangan 275,78 m2. Alternatif kedua terpilih dalam penelitian ini. Gambaran layout yang telah
dibuat sebaiknya digunakan sebagai gambaran perencanaan rak dan luas ruang penyimpanan di RSUD Wonosari.
Kata kunci: rak, filing, perencanaan rak, perencanaan ruang penyimpanan.

PENDAHULUAN
Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan
kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan
kesehatan yang bermutu dan sesuai dengan standar
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yang telah ditetapkan. Dalam pelayanan kesehatan
rumah sakit, berkas rekam medis memiliki peranan
dalam memberikan informasi terkait riwayat pasien
atau sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan.
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Sehingga, penggolahan berkas rekam medis harus
berjalan dengan baik. Salah satu sistem pengolah
berkas rekam medis adalah sistem penyimpanan.
Melihat pentingnya kegiatan penyimpanan berkas
rekam medis, maka JCAHO (Joint Commision
on Acreditation of Healthcare Organizations)
menyatakan bahwa rekam medis harus dipelihara
untuk setiap individu yang diperiksa atau diobati di
rumah sakit melalui layanan rawat inap, rawat jalan,
dan rawat darurat (Huffman, 1994).
Untuk menunjang penyimpanan berkas rekam medis
yang baik, diperlukan pengurusan penyimpanan yang
memadai. Ruang penyimpanan berkas rekam medis
aktif di RSUD Wonosari saat ini belum memadai.
Hal ini dikarenakan kondisi ruang penyimpanan
terlihat sempit. Kondisi dari rak penyimpanan
yang ada sudah penuh oleh berkas rekam medis.
Dengan kondisi rak yang sudah penuh dan semakin
bertambahnya kunjungan, maka banyak berkas rekam
medis yang hanya diletakkan di lantai. Berkas yang
hanya diletakkan di lantai ditambah sempitnya ruang
penyimpanan saat ini mengakibatkan ruang gerak
petugas menjadi terbatas. Hal ini akan memperlama
dalam pencarian berkas rekam medis. Pelayanan yang
lama dapat berpengaruh pada penilaian masyarakat
terhadap mutu pelayanan di RSUD Wonosari.
Dengan adanya permasalahan di atas, maka pihak
rumah sakit harus segera merencanakan dan
menambah rak dan luas ruang penyimpanan berkas
rekam medis. Dengan itu, maka penulis mengambil
tema penelitian dengan judul “Perencanaan Rak dan
Luas Ruang Penyimpanan 5 Tahun Mendatang di
RSUD Wonosari”. Perencanaan ini telah disetujui
oleh pihak rumah sakit. Hal ini dikarenakan,
menurut supervisor dan petugas rekam medis di
RSUD Wonosari, memang sudah ada rencana untuk
penambahan rak dan perluasan ruang penyimpanan.
Perencanaan terdekat yaitu dengan pengalihfungsian
poliklinik kulit kelamin. Dengan adanya rak yang
memenuhi standar, maka penyimpanan berkas rekam
medis akan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan
prosedur yang ada.
Tujuan dari penelitian ini adalah merencanakan
rak penyimpanan berkas rekam medis dan luas
ruang penyimpanan 5 tahun mendatang di RSUD
Wonosari, yakni dengan mengidentifikasi kondisi

ruang penyimpanan, menghitung jumlah kebutuhan
rak penyimpanan berkas rekam medis untuk 5 tahun
mendatang, merencanakan alternatif gambaran layout
kebutuhan luas ruang penyimpanan berkas rekam
medis untuk 5 tahun mendatang, dan memilih alternatif
gambaran layout kebutuhan luas ruang penyimpanan
berkas rekam medis untuk 5 tahun mendatang.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
bagi pihak rumah sakit untuk memberikan gambaran
dalam perencanaan kebutuhan rak dan luas ruang
penyimpanan berkas rekam medis aktif.

METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian kualitatif. Rancangan penelitian yang
digunakan adalah studi kasus. Subjek yang digunakan
pada penelitian ini adalah 4 petugas penyimpanan
berkas rekam medis dan supervisor subbagian data
dan rekam medis RSUD Wonosari. Objek yang
digunakan pada penelitian ini adalah rak penyimpnan
berkas rekam medis, luas ruang penyimpanan berkas
rekam medis saat ini, dan berkas rekam medis aktif.
Pengambilan objek berkas rekam medis aktif tersebut
dilakukan menggunakan teknik simple random
sampling. Jumlah sampel yang dipilih sebanyak 200
berkas rekam medis aktif, yaitu 100 berkas rekam
medis rawat jalan baru dan 100 berkas rekam medis
rawat inap dengan ketebalan yang berbeda-beda.
Teknik pengambilan data dan instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara,
observasi, studi dokumentasi, dan Focus Group
Discussion (FGD). Wawancara yang dilakukan
merupakan wawancara mendalam terhadap subjek
penelitian dengan bantuan pedoman wawancara dan
perekam suara. Observasi dilakukan dengan bantuan
checklist observasi untuk mengamati pelaksanaan
penyimpanan berkas rekam medis, mengukur
ketebalan berkas rekam medis aktif, mengukur luas
ruang penyimpanan, dan mengukur rak penyimpanan
yang digunakan saat ini.
Dalam penelitian ini, studi dokumentasi berpedoman
pada checklist studi dokumentasi. Studi dokumentasi
dilakukan dengan mencari dokumen pendukung
yang berisi tentang data jumlah kunjungan pasien.
Focus group discussion dilengkapi dengan pedoman
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focus group discussion yang berisi daftar pertanyaan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan diskusi terkait
pemilihan alternatif gambar layout kebutuhan luas
ruang penyimpanan berkas rekam medis di RSUD
Wonosari. Pemilihan peserta FGD dilakukan secara
homogen. Untuk itu, peserta FGD adalah informan
yang telah diwawancarai sebelumnya. Instrumen lain
yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, alat
tulis, meteran, dan penggaris. Meteran digunakan
untuk mengukur luas ruang penyimpanan dan rak
penyimpanan berkas rekam medis yang sekarang
digunakan di RSUD Wonosari. Sedangkan penggaris
digunakan untuk mengukur rata-rata ketebalan berkas
rekam medis aktif.
Analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan
data yang didapat dari wawancara, observasi, studi
dokumentasi, dan focus group discussion. Penyajian
data pada penelitian ini, yaitu dalam bentuk tabel,
narasi, dan gambar. Penarikan kesimpulan pada
penelitian ini didasarkan pada hasil data yang telah
direduksi dan disajikan sebelumnya. Kesimpulan yang
dibuat peneliti terikat dan sekaligus menjawab tujuan
penelitian.

HASIL
1.

Kondisi ruang penyimpanan berkas rekam
medis di RSUD Wonosari
Sistem penyimpanan yang diterapkan di RSUD
Wonosari yaitu sistem penyimpanan sentralisasi,
dimana berkas rekam medis pasien rawat jalan,
rawat inap, dan gawat darurat dijadikan dalam
satu folder atau ruangan penyimpanan.
Ruang penyimpanan berkas rekam medis di
RSUD Wonosari sudah memiliki penerangan
yang sangat cukup, karena terdapat 8 jendela
di dalamnya. Selain itu, terdapat 4 unit air
conditioner untuk pengaturan suhu guna menjaga
kelembaban udara.
Luas ruang penyimpanan berkas rekam medis
aktif di RSUD Wonosari sempit, yaitu 104,18
m2 dan sudah terisi penuh oleh rak penyimpanan.
Kondisi dari rak tersebut sudah penuh dengan
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berkas rekam medis. Terdapat 24 unit rak di ruang
penyimpanan. Rak tersebut terbagi menjadi 3
jenis rak, yaitu roll o’pack, rak kayu, dan rak
besi terbuka.
Dengan kondisi rak penyimpanan yang penuh,
ditambah banyaknya berkas rekam medis yang
disimpan atau diletakkan di lantai memperlambat
pencarian berkas rekam medis dan mempersulit
dalam pengambilan dan pengembalian berkas
rekam medis. Kesulitan dalam pengambilan
berkas rekam medis menghambat aspek-aspek
rekam medis. Perhitungan jumlah kebutuhan
rak penyimpanan berkas rekam medis di RSUD
Wonosari.
2.

Perhitungan kebutuhan Rak
Dengan kondisi dan jumlah rak penyimpanan
berkas rekam medis di RSUD Wonosari yang
belum memadai, maka perlu direncanakan untuk
pengadaan kebutuhan rak. Pihak RSUD Wonosari
memang sudah ada rencana untuk penambahan
rak. Namun, pihak rumah sakit belum mengetahui
jumlah yang diperlukan agar dapat menampung
seluruh berkas rekam medis yang ada. Dengan
menggunakan rumus Watson (1992), maka
peneliti menghitung jumlah rak yang dibutuhkan
untuk 5 tahun mendatang di RSUD Wonosari.
Berdasarkan perhitungan kebutuhan rak yang
telah dilakukan peneliti, terdapat 2 alternatif
perhitungan kebutuhan rak berdasarkan jenis
rak yang digunakan. Berikut alternatif hasil
perhitungan kebutuhan rak:
a.

Alternatif 1
Pada alternatif 1, jumlah rak penyimpanan
yang dibutuhkan untuk 5 tahun mendatang
di RSUD Wonosari, yaitu sejumlah 24
unit. Rak penyimpanan yang digunakan
pada alternatif 1, yaitu roll o’pack tipe
2 (Gambar 1) yang terdapat di RSUD
Wonosari. Dipilihnya roll o’pack tipe 2
dikarenakan rak tersebut merupakan rak
yang dapat menampung berkas rekam
medis paling banyak jika dibandingkan
jenis rak penyimpanan lain yang ada di
RSUD Wonosari saat ini.
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b.

Alternatif 2
Pada alternatif 2, jumlah rak penyimpanan
yang dibutuhkan untuk 5 tahun mendatang
di RSUD Wonosari, yaitu sejumlah 14 unit.
Rak penyimpanan yang digunakan pada
alternatif 2, yaitu roll o’pack usulan peneliti
(Gambar 2). Dipilihnya roll o’pack tersebut
dikarenakan dapat menampung berkas
rekam medis lebih banyak jika dibandingkan
dengan semua jenis rak penyimpanan yang
ada di RSUD Wonosari saat ini.
Berikut gambar jenis rak yang digunakan
pada alternatif 1 dan alternatif 2:

Gambar 1. Roll O’pack Tipe 2

Gambar 2. Roll O’pack Usulan Peneliti
Berikut perbandingan jenis rak yang digunakan
pada alternatif 1 dan alternatif 2:

Kelebihan

Merupakan salah
Roll
o’pack satu jenis rak yang
tipe 2 digunakan di RSUD
Wonosari sehingga
penentuan vendor lebih
mudah.

Kekurangan
Daya tamping
rak lebih sedikit,
membutuhkan
luas lebih
banyak, tinggi
rak cukup tinggi

Kelebihan

Daya tamping lebih
Roll
o’pack banyak, hemat tempat,
usulan rak lebih pendek
peneliti

3.

Kekurangan

Ukuran rak
lebih panjang

Perencanaan Alternatif Gambaran Layout
Kebutuhan Luas Ruang Penyimpanan
Ruang penyimpanan berkas rekam medis di
RSUD Wonosari saat ini masih belum memadai.
Ruang penyimpanan sempit, sudah terisi penuh
oleh rak penyimpanan dan jarak antar rak relatif
sempit, yaitu rata-rata berjarak 50-90 cm. Jarak
yang relatif sempit ini dapat menyulitkan petugas
penyimpanan pada saat pengambilan maupun
pengembalian berkas rekam medis. Dengan
keadaan yang ada saat ini, maka sangat tidak
mungkin dilakukan penambahan kebutuhan
rak penyimpanan untuk 5 tahun mendatang
secara langsung tanpa melakukan perencanaan
kebutuhan luas ruang penyimpanan. Untuk itu,
sangat perlu dilakukan perencanaan kebutuhan
luas ruang penyimpanan. Perencanaan kebutuhan
luas ruang penyimpanan memang sudah
direncanakan oleh pihak rumah sakit. Namun
pihak rumah sakit belum mengetahui berapa luas
yang harus ditambahkan. Perencanaan paling
dekat, yaitu dengan mengalihfungsikan poliklinik
kulit kelamin. Dalam perencanaan kebutuhan luas
ruang penyimpanan untuk 5 tahun mendatang di
RSUD Wonosari, terdapat 2 alternatif (Gambar
3 dan Gambar 4). Alternatif ini sesuai dengan
perhitungan jumlah kebutuhan rak penyimpanan
berkas rekam medis yang akan digunakan.
Berikut kedua alternatif tersebut:
a.

Tabel 1. Perbandingan Jenis Rak
Jenis
Rak

Jenis
Rak

Alternatif 1
Pada alternatif 1 (Gambar 3), perencanaan
kebutuhan luas ruang penyimpanan berkas
rekam medis untuk 5 tahun mendatang
berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan
rak pada alternatif 1. Rak yang digunakan
yaitu roll o’pack tipe 2 (Gambar 1), dengan
jumlah kebutuhan 24 unit. Luas yang
dibutuhkan untuk menampung 24 unit roll
o’pack tipe 2 (Gambar 1), yaitu 202,47
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m2 dengan panjang 17 m dan lebar 11,91
m. Jarak jangkau petugas untuk lalu lalang
adalah 180 cm. Luas ruang penyimpanan
berkas rekam medis aktif di RSUD Wonosari
saat ini adalah 104,18 m2. Sehingga
kebutuhan luas ruang penyimpanan berkas
rekam medis aktif untuk 5 tahun mendatang
di RSUD Wonosari jika menggunakan
alternatif 1 (Gambar 3), yaitu 202,47 m2
ditambah 104,18 m2, sehingga didapatkan
306,65 m2.
b.

Alternatif 2
Pada alternatif 2 (Gambar 4), perencanaan
kebutuhan luas ruang penyimpanan berkas
rekam medis untuk 5 tahun mendatang
berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan

rak pada alternatif 2. Rak yang digunakan
yaitu roll o’pack usulan peneliti (Gambar
2). Jumlah kebutuhan roll o’pack untuk
5 tahun mendatang, yaitu 14 unit. Luas
yang dibutuhkan untuk menampung 14
unit roll o’pack usulan peneliti (Gambar
2), yaitu 171,6 m2 dengan panjang 16,5 m
dan lebar 10,4 m. Jarak jangkau petugas
untuk lalu lalang adalah 180 cm. Luas
ruang penyimpanan berkas rekam medis
aktif di RSUD Wonosari saat ini adalah
104,18 m2. Sehingga kebutuhan luas
ruang penyimpanan berkas rekam medis
aktif untuk 5 tahun mendatang di RSUD
Wonosari jika menggunakan alternatif
2 (Gambar 4), yaitu 171,6 m2 ditambah
104,18 m2, sehingga didapatkan 275,78 m2.

Gambar 3. Alternatif 1 Layout Kebutuhan Luas Ruang Penyimpanan

Gambar 4. Alternatif 2 Layout Kebutuhan Luas Ruang Penyimpanan
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Luas ruang penyimpanan berkas rekam
medis RSUD Wonosari yang dibutuhkan
untuk 5 tahun mendatang cukup luas. Hal
ini sebanding dengan jumlah pasien RSUD
Wonosari yang sangat banyak.
4.

Memilih alternatif gambaran layout kebutuhan
luas ruang penyimpanan
Terdapat 2 alternatif gambaran layout kebutuhan
luas ruang penyimpanan berkas rekam medis
untuk 5 tahun mendatang di RSUD Wonosari.
Berdasarkan hasil focus group discussion yang
telah dilakukan, maka alternatif yang terpilih,
yaitu alternatif 2 (Gambar 4). Terpilihnya
alternatif 2 (Gambar 4) berdasarkan beberapa
pertimbangan. Pertimbangan tersebut antara
lain luas ruang yang dibutuhkan lebih sedikit
jika dibandingkan alternatif 1 (Gambar 3), daya
tampung rak lebih banyak, dan tinggi roll o’pack

pada alternatif 2 (Gambar 2) lebih pendek. Jika
dilihat dari estimasi biaya untuk pengadaan roll
o’pack untuk 5 tahun mendatang, alternatif 2
juga lebih unggul. Hal ini dikarenakan estimasi
biaya yang dibutuhkan lebih sedikit. Namun
dalam waktu dekat, perencanaan perluasan
ruang penyimpanan yang akan dilakukan oleh
RSUD Wonosari adalah dengan pengalihfungsian
poliklinik kulit kelamin. Namun, alternatif 2 tidak
bisa langsung diterapakan. Hal ini dikarenakan
luas yang dibutuhkan untuk menampung 14
unit roll o’pack pada alternatif 2 lebih luas jika
dibandingkan dengan luas yang tersedia.
Berdasarkan perhitungan, maka roll o’pack yang
dapat di letakkan di poliklinik kulit kelamin
berjumlah 9 unit. Gambaran alternatif layout luas
ruang penyimpanan dengan pengalihfungsian
poliklinik kulit kelamin dapat dilihat pada
Gambar 5.

Gambar 5. Alternatif Layout Luas Ruang Penyimpanan dengan Pengalihfungsian Poliklinik
Kulit Kelamin
PEMBAHASAN
Sistem penyimpanan yang diterapkan di RSUD
sesuai dengan Depkes RI (1997), yaitu sistem
penyimpanan berkas rekam medis secara
sentralisasi dapat diartikan penyimpanan berkas
rekam medis seorang pasien dalam satu kesatuan,
baik catatan-catatan kunjungan poliklinik
maupun catatan-catatan selama pasien dirawat
dalam satu tempat penyimpanan. Menurut Budi
(2011), terminal digit filing merupakan sistem

penyimpanan dengan menjajarkan berkas rekam
medis berdasarkan urutan nomor rekam medis
kelompok akhir. Sistem penjajaran berkas rekam
medis yang diterapkan di RSUD Wonosari sudah
sesuai dengan Budi (2011), yaitu menyimpan atau
menjajarkan berkas rekam medis berdasarkan
kelompok angka akhir sebagai patokannya.
Penggunaan pengatur suhu sudah sesuai dengan
Depkes RI (1997), yaitu fasilitas fisik ruang
penyimpanan yang baik adalah memiliki alat
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penyimpanan yang baik, penerangan yang baik,
pengaturan suhu, dan pemeliharaan ruangan
yang baik. Jenis rak yang digunakan di RSUD
Wonosari merupakan jenis rak yang umum
digunakan menurut Depkes RI (1997). Alat
penyimpanan rekam medis yang umum dipakai,
yaitu rak terbuka, lemari lima laci, dan roll o’pack
(Depkes RI, 1997).
Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan
peneliti di sebuah vendor penyedia roll o’pack,
yaitu manarafurniture.com (2018), peneliti tidak
menemukan spesifikasi roll o’pack yang sama
persis dengan roll o’pack tipe 2 pada alternatif
1. Namun terdapat roll o’pack yang daya
tampungnya sama dan spesifikasinya hampir
sama dengan roll o’pack tipe 2. Harga dari roll
o’pack tersebut, yaitu Rp 22.372.350,00 per unit.
Sehingga estimasi biaya pengadaan roll o’pack
pada alternatif 1 untuk 5 tahun mendatang di
RSUD Wonosari, yaitu Rp 22.372.350,00 x 24 =
Rp 536.936.400,00. Sementara untuk pengadaan
roll o’pack pada alternatif 2, biaya yang
dibutuhkan kira-kira Rp 36.512.000,00 per unit.
Sehingga estimasi biaya untuk pengadaan roll
o’pack pada alternatif 2 untuk 5 tahun mendatang
di RSUD Wonosari, yaitu Rp 36.512.000,00 x 14
= Rp 511.168.000,00.
Pada kedua alternatif tersebut, rak yang dipilih
merupakan jenis rak roll o’pack Pemilihan roll
o’pack didasarkan atas beberapa pertimbangan.
Pertimbangan tersebut, yaitu roll o’pack terbuat
dari besi, sehingga lebih awet jika dibandingkan
dengan rak kayu, roll o’pack tidak mudah
terbakar jika dibandingkan dengan rak kayu,
berkas rekam medis akan terbebas dari rayap, dan
berkas rekam medis akan lebih aman karena roll
o’pack bisa dikunci. Selain itu, dalam penelitian
Haqqi (2017), juga dijelaskan bahwa roll o’pack
juga memberikan kesan ruangan yang lebih
luas, bersih, dan rapi. Tetapi sebaliknya, dalam
penelitian Sari (2017), salah satu jenis rak yang
digunakan dalam perencanaan kebutuhan rak,
yaitu rak kayu. Pemilihan rak kayu tersebut atas
beberapa pertimbangan, yaitu harga pembelian
rak kayu lebih murah, pengadaan dan pencarian
rak kayu lebih mudah didapatkan, dan rak kayu
cocok untuk rumah sakit yang memiliki ruang
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penyimpanan yang kecil.
Jarak antar-rak di RSUD Wonosari relatif sempit.
Jarak yang relatif sempit ini tidak sesuai dengan
Depkes RI (1997). Jarak antara dua buah rak
untuk lalu lalang, dianjurkan selebar 90 cm.
(Depkes RI, 1997). Adapun jarak lalu lalang
yang direncanakan sesuai dengan yang dianjurkan
menurut Rustiyanto dan Rahayu (2011), yaitu
180-200 cm.
Kebutuhan luas ruang penyimpanan disetiap
rumah sakit berbeda, tergantung jumlah kunjungan
pasien dan jenis rak yang akan digunakan. Dalam
penelitian Haqiqi (2017), jenis rak yang digunakan
yaitu rak kayu dan roll o’pack. Jumlah pasien
seluruhnya di RSUD Kabupaten Sidoarjo pada
tahun 2016, yaitu 467.558. Jika menggunakan
rak kayu asli dan roll o’pack, maka luas ruang
penyimpanan yang dibutuhkan untuk 5 tahun
mendatang, yaitu 376,00 m2. Menurut Huffman
(1994), dijelaskan bahwa gang antara unit rak
dianjurkan 36’’ atau 91,44 cm, walaupun 30’’ atau
76,2 cm cukup baik jika luas lantai sangat sedikit.
Jarak yang direncanakan dalam pendesaian ulang
ruang ini sudah sesuai dengan teori Huffman
(1994), dimana jarak antar raknya 77 cm dan
100 cm.
SIMPULAN
RSUD Wonosari menggunakan sistem penyimpanan
sentralisasi dengan luas ruang penyimpanan 104,18
m2. Terdapat 24 unit rak di ruang penyimpanan yang
terbagi menjadi 3 jenis rak, yaitu roll o’pack, rak kayu,
dan rak besi terbuka. Dari kedua alternatif gambaran
layout kebutuhan luas ruang penyimpanan berkas
rekam medis untuk 5 tahun mendatang di RSUD
Wonosari, yang terpilih yaitu alternatif 2. Karena
dalam waktu terdekat perencanaan rak dan luas ruang
penyimpanan dengan pengalihfungsian poliklinik
kulit kelamin, maka peneliti juga merencanakan
gambaran layout luas ruang penyimpanan yang
dapat diterapkan. Dengan demikian, sebaiknya
perencanaan tersebut digunakan sebagai gambaran
untuk segera merealisasikan perencanaan penambahan
rak dan perluasan ruang penyimpanan dengan
pengalihfungsian poliklinik kulit kelamin.
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