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ABSTRACT
One of the hospital’s obligations is to conduct
medical records. To support the implementation,
one of them required adequate shelves and
storage space to support the needs of patient care.
Purpose; to knows shelf and storage space needs
medical record file for the coming 5 years at PKU
Muhammadiyah Gamping Hospital.This type of
research is descriptive qualitative approach with
cross sectional design. Result; Shelves need to be
used for the coming 5 years are to use as 10 wooden
rack/iron with a length of 2.5 m, a width of 40 cm with
5 shafts and 2 faces or use 10 roll o’pack l with length
3 m and width 40 cm. Then for the storage space of
the first two alternatives. Alternatives I gained length
of 7.7 m, a width of 4.8 m distance between racks
and walls 90cm obtained measurement the storage
area of medical records file is 35.4 m2. Alternative II
using o’pack roll obtained 3.8 m long, 3.9 m wide with
the required area is 14.8 m2. Conclusion; Shelves

10 rak kayu/besi ukuran panjang 2,5 m, lebar
40 cm dengan jenis rak 5 shaff dan 2 muka,
atau 10 roll o’pack ukuran panjang 3 m dan
lebar 40 cm. Untuk ruang penyimpanan terdapat
dua alternatif yang pertama alternatif I dengan
rak kayu didapat panjang 7,7 m, lebar 4,6 m
jarak antar rak dan dinding 90 cm diperoleh
pengukuran luas ruang penyimpanan berkas
rekam medis adalah sebesar 35,4 m2. Alternatif
II menggunakan roll o’pack didapat panjang 3,8
m, lebar 3,9 m dengan luas yang dibutuhkan
adalah 14,8 m2. Simpulan; Kebutuhan rak
untuk 5 tahun mendatang sebanyak 10 rak
menggunakan rak kayu/besi atau oll o’pack.
Kebutuhan luas rungan Alternatif I dengan rak
kayu seluas 35,4 m2, alternatif dengan roll
o’pack seluas 15 m2.
Kata Kunci: Kebutuhan rak, ruang penyimpanan,
rekam medis.

need to be used for the coming 5 years are to use
a wooden rack/iron and roll o’pack. for the storage
space Alternative I with wooden shelf area of 35.4
m2, alternative II with roll o’pack covering 15 m2.

Keywords: Needs shelving, storage space,
medical record.

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui
kebutuhan rak dan ruang penyimpanan berkas
rekam medis untuk 5 tahun mendatang.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian
adalah pedoman observasi dan pedoman
wawancara. Hasil; Kebutuhan rak yang akan
digunakan untuk 5 tahun mendatang sebanyak
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PENDAHULUAN
Rumah Sakit merupakan sarana pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan yang paripurna yang mencakup
pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat
darurat. Salah satu kewajiban rumah sakit
adalah menyelenggarakan rekam medis (UU
44, 2009)
Pengertian rekam medis menurut
PERMENKES RI No 269/MENKES/PER/
III/2008 adalah berkas atau bukti tertulis
yang berisikan catatan dokumen tentang
identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan,
tindakan dan pelayanan lain kepada pasien
pada saarana pelayanan kesehatan yang
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sewaktu-waktu dapat dipertanggung jawabkan.
Dalam peraturan tersebut juga menyebutkan
bahwa sarana pelayanan kesehatan wajib
menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam
penyelenggaraan rekam medis salah satunya
rak dan ruang penyimpanan rekam medis. Rak
rekam medis sangat penting dan berpengaruh
untuk berjalannya sistem penyimpanan di
rumah sakit. Karena dengan adanya rak yang
memenuhi standar, maka penyimpanan akan
dapat terlaksana dengan baik dan sesuai
dengan prosedur yang ada.
Sarana dan prasarana yang mencukupi
akan menunjang tercapainya pelayanan yang
optimal dan berkualitas kepada pasien di rumah
sakit. Rekam medis dan informasi dilindungi
dari kehilangan, kerusakan, gangguan, serta
akses dan penggunaan oleh yang tidak berhak
(KARS, 2012). Oleh karena itu diperlukan
pengelolaan penyimpanan dan perencanaan
sarana yang baik guna menjaga berkas rekam
medis agar tidak mudah rusak dan tidak terjadi
penumpukan.
Berdasarkan studi pendahuluan di Rumah
Sakit PKU Muhammadiyah II Gamping pada
tanggal 10 Juni 2016, yang dilakukan dengan
wawancara kepada kepala bagian rekam
medis dan petugas filing diperoleh hasil bahwa
rumah sakit menggunakan sistem penyimpanan
terminal digit filing dan masih memerlukan
rak penyimpanan berkas rekam medis dan
belum melakukan perhitungan kebutuhan rak
berdasarkan pertambahan berkas rekam medis.
Selain itu, peneliti melakukan observasi di ruang
penyimpanan berkas rekam medis diperoleh
hasil rak penyimpanan berkas rekam medis
penuh hal tersebut mengakibatkan kesulitan
dalam pengambilan dan pengembalian berkas
rekam medis, serta beberapa berkas rekam yang
tidak tertata rapi bahkan ada pula berkas rekam
medis yang disimpan di luar rak penyimpanan
berkas rekam medis yaitu di dalam keranjang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kebutuhan rak dan ruang penyimpanan berkas
rekam medis untuk 5 tahun mendatang di
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.
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METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif dan rancangan cross sectional. Subjek
dalam penelitian ini adalah kepala bagian rekam
medis sebagai triangulasi dan dua petugas
filing. Objek dalam penelitian ini adalah berkas
rekam medis, rak penyimpanan berkas rekam
medis, kebijakan pelayanan rekam medis,
pedoman penyelenggaraan rekam medis, SPO
penyimpanan.
Teknik peng um pu lan data dalam
menggunakan wawancara, observasi, dan
studi dokumentasi. Untuk melakukan keabsahan
data digunakan triangulasi sumber dan teknik.
Pengolahan dan analisis data menggunakan
induktif dengan analisis reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Menghitung Kebutuhan Rak Penyimpanan
Berkas Rekam Medis
Sistem Penyimpanan yang digunakan di
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping
adalah sentralisasi dengan sistem penomoran
unit dan sistem penjajaran terminal digit filing.
Jenis Rak penyimpanan yang digunakan adalah
2 jenis rak yaitu rak statis atau rak kayu dan rak
jenis Roll O’Pack. Tipe yang pertama rak kayu
bewarna coklat terdiri dari 3 rak 2 muka dan
terdiri dari 5 shaft dengan panjang kedua rak
tersebut 2,5m dan rak yang satu mempunyai
panjang 1.2m, lebar rak yaitu 40 cm, tinggi rak
195m. Sedangkan rak yang kedua yaitu rak
Roll O’Pack dengan warna abu-abu satu set
Roll O’Pack ini terdiri dari 3 rak 2 muka dan 1
rak muka 1 dengan jumlah 6 shaft di setiap
raknya. Panjang rak yaitu 5m lebar rak 3,4m
tinggi rak 2,5m. Perhitungan jumlah kebutuhan
rak penyimpanan berkas rekam medis yang
diperlukan digunakan perhitungan berdasarkann
rumus IFHIMA:

Jumlah pasien rawat inap pada tahun 2015
dapat dilihat pada tabel dibawah ini
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Jumlah berkas rekam medis
rawat inap untuk tiap 1 meter adalah
98 berkas rekam medis.

Tabel 1. Jumlah Pasien di RS PKU
Muhammadiyah Gamping
Pasien
Pasien Baru
Rawat Jalan
Pasien Rawat Inap
Jumlah

Jumlah
Pasien
23.360

Rata-rata
perhari
64

8.372
31.732

23
87

b.

= 100 cm
0,225
= 444,4 berkas

Untuk mengetahui tebal berkas rekam
medis dilakukan pengukuran ketebalan pada 20
berkas rekam medis rawat inap dan 20 berkas
rekam medis rawat jalan.
1.

Rata – rata tebal berkas rekam medis
rawat inap

Berkas rekam medis rawat jalan

Jumlah berkas rekam medis
rawat jalan untu tiap 1 meter adalah
444 berkas rekam medis.
4.

Jumlah berkas rekam medis keseluruhan
sebagai berikut :

= 98 + 444
= 542 berkas

=

Jumlah berkas rekam medis dalam
1 meter adalah 542 berkas rekam medis.
Selanjutnya perlu diketahui panjang jajaran
berkas rekam medis untuk 5 tahun.

= 1,025 cm
2.

Rata – rata tebal berkas rekam medis
rawat jalan
5.

Panjang jajaran berkas rekam medis 5
tahun

= 4,5 cm
20
= 0,225 cm
= 292,7 meter
Panjang jajaran berkas rekam medis
adalah 293 meter.

Tabel 2. Rata-rata ketebalan berkas rekam
medis di RS PKU Muhammadiyah Gamping
Jenis Rekam Medis
Rekam medis pasien
rawat inap
Rekam medis pasien
rawat jalan

3.

Rata-rata ketebalan
berkas rekam medis
1,025 cm

6.

Untuk menentukan rak jenis yang
digunakan adalah rak statis dan roll o’pack
dengan panjang 2,5 meter dengan jumlah
muka 2 dan jumlah shaf 5, maka diperoleh
hasil sebagai berikut:

0,225 cm

Panjang 1 rak penyimpanan jenis rak
statis adalah :

Banyaknya berkas rekam medis dalam 1
meter
a.

= panjang x shaft x muk

Berkas rekam medis rawat inap

= 2,5 m x 5 shaft x 2muka = 25 m
7.

= 100 cm = 97,5 berkas
1,025
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Menentukan jenis rak yang digunakan.

Menghitung kebutuhan rak
Setelah dietahui panjang jajaran dan
jenis rak yang digunakan untuk 5 tahun
yang akan datang, maka akan diketahui
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jumlah rak yang dibutuhkan dengan
perhitungan penggunaan rak kayu, maka
diperoleh hasil :

= 293/25
= 11,7 rak
Jadi rak yang dibutuhkan dalam 5 tahun
yang akan datang yaitu 12 rak penyimpanan
beras rekam medis. . Untuk kebutuhan sistem
penjajaran terminal digit filing rak yang digunakan
menjadi 10 rak sehingga kebutuhan penjajaran
rekam medis akan terpenuhi.
Menurut IFHIMA (2012) untuk melakukan
perhitungan kebutuhan dipengaruhi jenis rak
yang akan digunakan, tebal berkas rekam
medis, sistem penyimpanan.
Usulan rak yang akan digunakan yaitu rak
kayu/besi atau rak statis dan roll o’pack dengan
panjang 2,5 m dan lebar 40 cm dan tinggi 1,9
m. Pemilihan rak kayu/besi ini lebih hemat dan
tinggi rak dapat dijangkau oleh petugas filing,
sehingga mempermudah pengambilan berkas
rekam medis hal ini menguatkan penelitian
Suardi dan Budi (2013) bahwa rak kayu/besi
mempunyai keuntungan bisa didaur ulang,
lebih murah, aman dari serangan rayap dan
untuk tinggi rak, rata-rata orang indonesia
150 cm dan jangkauan tangan ke atas 30 cm
jadi bila ingin mengambil berkas paling atas
tidak perlu menaiki tangga dan mengurangi
kecelakaan kerja, sedangkan untuk pemilihan
roll o’pack sendiri yaitu lebih menghemat ruang,
kerahasiaan rekam medis dapat terjamin karena
roll o’pack dapat dikunci sehingga berkas yang
disimpan aman dan terjaga.
Menurut Rustiyanto dan Warih (2011)
bentuk penyimpanan terbagai menjadi 3
yaitu manual, semi manual, dan elektronik.
Bentuk penyimpanan manual sendiri adalah
bentuk yang tidak bisa digerakkan biasanya
terbuat dari bahan kayu. Pemilihan rak kayu/
besi sendiri sangat menghemat pengeluaran
dan pembuatannya sangat mudah dilakukan
dan tahan lama, tetapi rak kayu sendiri lebih
memakan ruang penyimpanan. Kemudian untuk
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roll o’pack atau bentuk semi manual adalah
suatu rak yang bisa digeser ke kanan maupun
ke kiri.
Menurut PERMENKES RI No 269/
MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis
bahwa isi dari rekam medis harus dijaga
kerahasiaanya. Rak kayu adalah jenis rak
dengan sistem open self atau rak terbuka,
sehingga rak kayu rawan pencurian dan isi dari
rekam medis itu sendiri bisa hilang atau rusak,
sedangkan roll o’pack adalah rak yang tertutup
atau bisa dikunci kapan saja, sehingga rekam
medis dan isinya minim dari kejadian hilang
dan rusak. Sedangkan menurut Rustiyanto dan
Warih (2011) untuk memilih rak penyimpanan
salah satunya harus memperhatikan faktor
keamanan berkas rekam medis.
Menghitung Luas Ruang Penyimpanan
Ruang penyimpanan berkas rekam medis
dibagi menjadi dua ruang, yaitu untuk rak kayu
dan roll o’pack, dengan masing panjang untuk
ruang penyimpanan rak kayu yaitu panjang
4,1 m lebar 3,58 m, kemudian untuk ruang roll
o’pack mempunyai panjang 5,87 m lebar 3,45
m. Check list observasi sebagai berikut.
Hasil observasi menunjukkan bahwa di
dalam ruang penyimpanan berkas rekam medis,
selain rak terdapat juga almari arsip, dan almari
untuk menyimpan barang-barang. Pengaturan
posisi rak dan partisi yang berada di dalamnya
menyebabkan ruangan terkesan menjadi sempit
dan tidak efektif untuk berlalu-lalang lebih dari
satu orang.
Berikut merupakan gambar ruang
penyimpanan berkas rekam medis di Rumah
Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

Gambar 1 Denah Ruang Penyimpanan
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Gamping
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diatas dapat diperoleh hasil luas ruang
penyimpanan sebagai berikut:

Keterangan:
1

: Ruang penyimpanan rak kayu

2

: Ruang penyimpanan Roll O’Pack

I

: Rak kayu/besi 2 muka

= (jarak antar rak x jumlah) + (panjang rak
x jumlah)

II

: Rak kayu/besi 2 muka

= (90 cm x 3) + (2,5 m x 2)

III

: Almari kayu Arsip dan alat tulis

= 2,7 m + 5 m

Panjang ruang

IV : Rak kayu/besi 1 muka
V

= 7,7 m

: Roll O’Pack

VI : Almari besi penyimpanan

Lebar ruang
= (jarak antar rakxjumlah) + (lebar rak x
jumlah)

Dalam perhitungan kebutuhan ruang
penyimpanan menggunakan rak kayu/besi dan
roll o’pack dengan spesikfikasi panjang 2,5 m,
lebar 40 cm untuk rak kayu sedangkan untuk
roll o’pack spesifikasi panjang 3 m dan lebar 40
cm per raknya. Terdapat 4 alternatif pengaturan
tata letak rak penyimpanan yang masing-masing
menggunakan jarak 90 cm. Berikut merupakan
gambar tata letak rak penyimpanan dengan
beberapa alternatif.
1. Alternatif I dengan rak kayu

= (90 cm x 4) + (40 cm x 3)
= 3,6 m + 1 m
= 4,8 m
Luas ruang = panjang ruang x lebar ruang
= 7,7 m x 4,6 m
= 35,4 m2
Jadi luas ruang untuk menyimpan 12
unit rak dengan posisi pengaturan letak
rak penyimpanan menggunakan alternatif
I adalah sebesar 35 m2.

Un tu k a l t e r n a t i f I d e n g an
menggunakan rak kayu dan rak roll o pack.
2.

Alternatif II dengan rak roll o’pack
Perhitungan luas ruang penyimpanan
berkas rekam medis dengan menggunakan
rak roll o’pack dengan 4 rak dengan 2
muka dan 2 rak dengan 1 muka, sebagai
berikut.

Gambar 1 Denah Ruang Penyimpanan
berkas rekam medis dengan rak kayu
Alternatif I
Keterangan:
Panjang rak

: 2,5 m

Lebar rak

: 40 cm

Jarak antar rak : 90 cm
Jarak dinding : 90 cm

Gambar 2 Denah Ruang Penyimpanan
Berkas Rekam Medis dengan Roll
O’pack Alternatif II
Keterangan :

P e n g a tu r a n ta ta le ta k rak
penyimpanan berkas rekam medis
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Panjang rak

: 3,8 m

Lebar rak

: 3,9 m
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penyimpanan yang digunakan sangat
besar, untuk rak kayu/besi luas ruang yang
dibutuhkan untuk penambahan rak adalah
sebesa 35,4 m2,

Jarak antar rak : 90 cm
Jarak dinding

: 90 cm

Panjang ruang

2.

= (jarak antar rak x jumlah) + (lebar rak x
jumlah)

Alternatif II untuk kebutuhan luas
ruang penyimpanan dengan menggunakan
roll o’pack dengan pengaturan letak yang
berbeda, sehingga didapatkan panjang
ruang 3,8 m, lebar ruang 3,9 m sehingga
luas ruang yang dibutuhkan adalah sebesar
14,8 m2 atau dapat dibulatkan menjadi 15
m2. Dalam pengaturan rak ini didapatkan
ruang yang begitu minimal dibandingkan
alternatif yang sudah dihitung, sehingga
pengeluaran untuk pengadaan ruang akan
lebih minim dibandingkan dengan alternatif
yang lain.
Dengan perbandingan rak yang
digunakan dalam alternatif ini terdapat
perbedaan yang cukup besar antara
penggunaan rak kayu dengan roll o’pack.
Untuk rak kayu untuk alternatif I dan II
didapatkan hasil perhitungan luas sebesar
35,4 m2 dan 15 m2.

= (90 cm x 2) + (40 cm x 5)
= 1,8 m + 2 m
= 3,8 m
Lebar ruang
= (jarak antar rak x jumlah)+(panjang rak)
= (90 cm x 1) + (3 m)
= 90 cm + 3 m
= 3,9 m
Luas ruang
= panjang ruang x lebar ruang
= 3,8 m x 3,9 m
= 14,8 m2
Jadi luas ruang penyimpanan yang
digunakan untuk menampung roll o’pack
dengan alternatif II adalah 15 m2.
Dalam perhitungan luas ruang jarak yang
digunakan adalah sebesar 90 cm. Menurut
Rustiyanto dan Warih (2011), jarak antar rak
dalam sub rak yaitu kurang lebih 80-100 cm
agar bisa digunakan untuk lalu lalang petugas
penyimpanan. Menurut IFHIMA (2012) jarak
ideal antar rak satu dengan rak yang lain adalah
90-95 kemudian untuk lorong harus 1,5-1,55 m.
1. Alternatif I
Alternatif 1 dengan menggunakan
rak kayu. Jarak yang digunakan antar
rak dan dinding untuk rak kayu yaitu 90
cm diperoleh pengukuran luas ruang
penyimpanan berkas rekam medis adalah
sebesar 35,4 m2 dengan panjang ruang
7,7 m dan lebar ruang 4,6 m. Alternatif I
dengan jarak 90 mempunyai keuntungan
yaitu petugas leluasa untuk berlalu lalang
karena jarak cukup luas dari berbandingan
tersebut terlihat kebutuhan luas ruang
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Alternatif II

SIMPULAN
1.

Kebutuhan rak yang akan digunakan untuk
5 tahun mendatang sebanyak 10 rak kayu/
besi ukuran panjang 2,5 m, lebar 40 cm
dengan jenis rak 5 shaff dan 2 muka, atau
10 roll o’pack ukuran panjang 3 m dan
lebar 40 cm.

2.

Kebutuhan luas ruang untuk penyimpanan
berkas rekam medis dengan rak kayu luas
ruang adalah 35,4 m2, sedangkan dengan
roll o’pack luas ruang adalah 15 m2
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