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ABSTRAK
Pelaksanaan sensus harian rawat inap dilakukan pada waktu yang tetap setiap harinya yang berisi
informasi pasien dirawat, pasien pindahan, pasien dipindahkan, pasien keluar hidup dan mati.
Pencatatan sensus harian rawat inap menjadi dasar dalam pembuatan rekapitulasi harian dan
perhitungan indikator rawat inap. Oleh karenanya akurasi dalam pencatatan data merupakan hal yang
penting. Selama ini Rumah Sakit Islam Purwodadi sudah melakukan pencatatan data sensus harian
rawat inap, namun belum pernah diukur aspek pemahaman petugas pencatat data terhadap pengelolaan
sensus. Penelitian bertujuan mendeskripsikan pengetahuan petugas bangsal tentang pengelolaan
sensus harian rawat inap, karena petugas inilah yang memiliki peranan sentral dalam pencatatan data
awal. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Sampel penelitian adalah seluruh
petugas bangsal yang melakukan pengisian sensus harian rawat inap dari 4 bangsal di Rumah Sakit
Islam Purwodadi yang berjumlah 50 petugas. Variabel pengetahuan diukur berdasarkan angket dan
dianalisis secara deskriptif. Penelitian menunjukkan karakteristik responden mayoritas berumur
25-29 tahun (46%), berjenis kelamin perempuan (84%), pendidikan terakhir D3 Keperawatan
(46%), lama kerja 0-4 tahun (58%), rata-rata pengetahuan dengan nilai 56, nilai minimal 25 dan
nilai maksimal 82,5 sehingga mayoritas pengetahuan petugas bangsal tentang pengelolaan sensus
harian rawat inap tergolong cukup sebanyak 54%. Aspek pengetahuan yang kurang dijumpai dalam
hal pemahaman perbedaan lama dirawat dengan hari perawatan, pemahaman definisi tempat tidur
siap pakai, pemahaman definisi pasien awal, pindahan, pasien keluar, dan pasien one day care.
Hal tersebut dapat mempengaruhi akurasi pencatatan data sensus harian rawat inap. RS Islam
Purwodadi perlu melakukan bimbingan, pelatihan, dan penyamaan persepsi antara petugas pencatat
data sensus harian rawat inap dengan petugas asembling, sehingga meminimalkan kesalahan dalam
pencatatan data.
Kata kunci : Pengetahuan, Pengelolaan SHRI, Petugas Bangsal, Karakteristik Petugas
ABSTRACT
The implementation of daily inpatient census was carried out at a fixed time every day containing
information on the patient being treated, transfer patient, the patient who was transferred, the
alive patient, and the dead. Recording of daily inpatient census becomes the basis for making daily
recapitulation and calculation of inpatient indicators. Therefore, accuracy in recording data is
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important. So far, the Islamic Hospital of Purwodadi has recorded daily inpatient census data, but
the aspect of wards officer’s knowledge about census management has never been measured. This
research described the knowledge of ward officers about daily inpatient census management because
these officers play a central role in recording the initial data. This type of research was descriptive
quantitative. The research samples were all officers who filled out the daily inpatient census from 4
wards at the Islamic Hospital in Purwodadi, equipped with 50 officers. The knowledge variable was
measured based on a questionnaire and analyzed descriptively. Based on the results of the study, it was
found that the majority of respondents were 25-29 years old (46%), female (84%), the latest education
was Diploma of Nursing (46%), the length of work was 0-4 years (58%), the average knowledge
with the value of 56, the minimum value of 25 and the maximum value of 82,5, so the majority of
the wards officers knowledge on the daily inpatient census management was sufficient as much as
54%. The aspects of knowledge that were lacking were in terms of understanding the difference in
length of stay with inpatient bed day, understanding the definition of available beds, understanding
the definition of initial patients, transferring, leaving patients, and one day care patients. This affects
the accuracy of recording daily inpatient census data. Purwodadi Islamic Hospital needs to provide
guidance, training, and equate perceptions between inpatient daily census data recording officers
and assembling officers, resulting in errors in recording data.
Keywords: Knowledge, Daily Inpatient Census Management, Wards Officers, Officer Characteristics
1. PENDAHULUAN
Menurut Permenkes 340 tahun 2010,
rumah sakit adalah fasyankes yang
melayani gawat darurat, rawat jalan,
sekaligus pelayanan rawat inap dalam
penyelenggaraan kesehatan yang paripurna
(Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
2010). Rawat inap berpengaruh terhadap
pencapaian efisiensi rumah sakit dengan
tujuan mengembalikan kondisi pasien yang
sakit. Bagian rawat inap memegang peranan
penting dalam pelayanan, dikarenakan ratarata pendapatan yang diperoleh rumah sakit
merupakan hasil dari pengobatan rawat inap
(Rinjani & Triyanti, 2016).
Dalam Permenkes RI Nomor 269 tahun
2008, rekam medis merupakan sekumpulan
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file berupa identitas mengenai pasien,
pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang,
penyembuhan (pengobatan), terapi atau
tindakan yang diterima pasien dicatat
selama pasien mendapatkan layanan
gawat darurat, rawat jalan, rawat inap
rumah sakit (Menteri Kesehatan Republik
Indonesia, 2008). Berdasarkan penelitian
yang dilakukan Valentina, data-data yang
merupakan isi rekam medis berasal dari
pelayanan pasien saat mulai pendaftaran dan
perawatan atau pengobatan yang memiliki
sifat pribadi dan wajib dilakukan selama
pasien mendapatkan pelayanan kesehatan
(Valentina, 2016). Rekam medis termasuk
dalam sumber utama statistik rumah sakit
dan memiliki tanggung jawab penuh untuk
pengumpulan, analisis, interpretasi serta
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penyajian data (Simanjuntak & Angelia,
2019). Penyediaan rekam medis secara
akurat dapat meningkatkan kualitas layanan
medis rumah sakit. Sehingga mampu
menghasilkan rekam medis yang berguna
dalam pengambilan keputusan, salah
satunya dapat digunakan untuk perhitungan
statistik yang sesuai kebutuhan, akurat,
up to date, tepat waktu (Simanjuntak &
Angelia, 2019).
Sumber pelaporan rumah sakit yaitu Sensus
Harian Rawat Jalan (SHRJ), Sensus Harian
Gawat Darurat (SHGD), Sensus Harian
Rawat Inap (SHRI), registrasi setiap
unit layanan medis, dan rekam medis
(Rahmadiliyani et al., 2020). Pelaksanaan
SHRI dilakukan pada waktu yang tetap
setiap harinya. SHRI berisi informasi pasien
dirawat, pasien pindahan dari bangsal lain,
pasien dipindahkan ke bangsal lain, serta
informasi mengenai pasien keluar hidup
maupun mati selama 24 jam setiap harinya
berupa data yang akan diolah rumah sakit
(Garmelia et al., 2018).
Pengolahan SHRI dapat berupa statistik
layanan rawat inap rumah sakit yang
digunakan sebagai acuan serta bahan
evaluasi yang berguna meningkatkan
kualitas layanan dan pengelolaan di unit
rawat inap (Robetty & Afrilia, 2017).
Penelitian yang dilakukan oleh Rani
Robetty dan Andrea Afrilia, menunjukkan
55,6% berpengetahuan cukup mengenai
indikator layanan rawat inap, dan 11,1%
berpengetahuan minoritas (Robetty &
Afrilia, 2017). Hasil penelitian ini sama
dengan yang dilakukan oleh Esraida

Simanjuntak dan Khairunisah di Medan, yang
menyatakan 54,5% memiliki pengetahuan
cukup tentang indikator rawat inap, dimana
18,2% dengan tingkat pengetahuan baik dan
27,3% berpengetahuan rendah (Simanjuntak
& Khairunisah, 2019). Hasil survey awal
juga menunjukkan hal yang sama di Rumah
Sakit Islam Purwodadi melalui pembagian
angket kepada 4 petugas bangsal, dimana
3 petugas tidak memahami pemanfaatan
dari pelaksanaan SHRI, tidak memahami
perbedaan antara hari perawatan dan lama
dirawat, rata-rata yang mereka pahami
hanya sebatas pengisian sensus harian
rawat inap. Penyebab dari masalah tersebut
dikarenakan yang dipahami petugas bangsal
sebatas pengisian sensus harian rawat inap
yang sudah menjadi rutinitas setiap harinya.
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan
SHRI, penelitian oleh Elise G, Sri Lestari,
Sudiyono, Cory Puspa S.D, menunjukkan
bahwa pelaksanaan SHRI di RSUD Kota
Salatiga bangsal Flamboyan lebih dari 24
jam. Hasil penelitian yang dilakukan Ferly,
Rossalina Adi W, Novita N, menunjukkan
pelaksanaan SHRI dilakukan tidak benar
di ruang ibu dikarenakan kesalahan
persepsi petugas SHRI antara lama dirawat
dengan hari perawatan. (Simanjuntak
& Khairunisah, 2019) Penelitian yang
dilakukan oleh Hiskia Yanuarius Numberi
menunjukkan bahwa pihak pengolah SHRI
yaitu petugas AR (analising reporting) juga
menjabat sebagai kepala bagian rekam medis
dan hasil dari pengolahan SHRI meliputi
BOR, TOI, AvLOS, sedangkan indikator
pelayanan rawat inap lainnya tidak dihitung
menurut SHRI (Numberi, 2020).
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Dari berbagai penelitian ini menunjukkan
bahwa terdapat permasalahan dalam
kaitannya dengan pemahaman mengenai
pengelolaan SHRI, yang berdampak
pada ketidakakuratan pelaporan yang
dibuat oleh unit rekam medis, karena
SHRI menjadi data dasar pelaporan
dan penghitungan indikator rawat inap.
Penelitian ini dilakukan untuk mengukur
pemahaman petugas bangsal tentang
pengelolaan sensus harian rawat inap,
mengingat petugas bangsal adalah yang
bertanggungjawab melakukan pencatatan
data dasar penghitungan indikator rawat
inap.

pengelolaan sensus harian rawat inap.
Variabel penelitian yang diukur adalah
karakteristik petugas bangsal (umur, jenis
kelamin, pendidikan terakhir, lama kerja,
pelatihan) serta pengetahuan petugas
bangsal tentang pengelolaan sensus harian
rawat inap.
Berdasarkan angket yang dibagikan
kepada petugas bangsal, apabila jawaban
responden benar berdasarkan kunci
jawaban maka akan bernilai 1 dan apabila
jawaban responden salah akan bernilai 0.
Dari jawaban angket yang diisi oleh petugas
dikategorikan
dalam
berpengetahuan
baik (28-40), berpengetahuan cukup
(14-27), berpengetahuan kurang (0-13).
Kategori pengetahuan petugas berdasarkan
perhitungan persentase jawaban responden
melalui kriteria responden menggunakan
rumus determinan oleh Setiadi (2007)
(Robetty & Afrilia, 2017).

2. BAHAN DAN METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah
deskriptif kuantitatif yaitu penelitian
yang dilakukan dengan mendeskripsikan
hasil penelitian dalam bentuk distribusi
frekuensi. Penelitian dilakukan di Rumah
Sakit Islam Purwodadi dengan populasi dan
sampel adalah petugas bangsal rawat inap
berjumlah 50 orang.

Analisis data dilakukan secara univariat
berdasarkan hasil distribusi frekuensi setiap
pertanyaan. Penelitian telah mendapatkan
izin dari Komite Etik Fakultas Kesehatan
Universitas Dian Nuswantoro dengan nomor
036/EA/KEPK-FKes-UDINUS/V/2021.

Instrumen penelitian adalah angket
yang berisi daftar pertanyaan mengenai
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.Tabulasi silang karakteristik dengan pengetahuan responden tentang pengelolaan SHRI
Variabel penelitian

Pengetahuan responden tentang pengelolaan SHRI
Baik

4

∑

%

Cukup
∑
%

20 - 24 tahun

2

15,4

6

46,2

5

38,5

13

100

25 - 29 tahun

5

21,7

13

56,6

5

21,7

23

100

No

Karakteristik

1.

Umur

Kurang
∑
%

Total
∑

%
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Variabel penelitian

Pengetahuan responden tentang pengelolaan SHRI
Baik

No

2.

3.

4.

Cukup

Total

Kurang

Karakteristik

∑

%

∑

%

∑

30 - 34 tahun
35 - 39 tahun
Jenis kelamin
Laki-Laki
Perempuan
Pendidikan
Terakhir
SMA
D3 Keperawatan
D3 Kebidanan
S1 Keperawatan
Ners
Lama Kerja
0 – 4 tahun
5 – 9 tahun
10 – 14 tahun

2
1

18,2
33,3

7
1

63,6
33,3

2
1

18,2
33,3

11
3

100
100

0
10

0
23,8

4
23

50
54,8

4
9

50
21,4

8
42

100
100

0
5
0
3
2

0
21,7
0
23,1
66,7

0
13
7
6
1

0
56,6
77,8
46,2
33,4

2
5
2
4
0

100
21,7
22,2
30,8
0

2
23
9
13
3

100
100
100
100
100

6
4
0

20,7
22,2
0

16
9
2

55,2
50
66,7

7
5
1

24,1
27,8
33,3

29
18
3

100
100
100

Pengetahuan atau ranah kognitif merupakan
domain yang sangat penting dalam
membentuk tindakan seseorang (overt
behavior). Green dan Kreuter menyatakan
bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh
faktor-faktor individu maupun lingkungan
(Pakpahan & Dkk, 2021). Dalam penelitian
ini, faktor-faktor individu yang diteliti
meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan
terakhir dan lama kerja. Kegiatan
pengelolaan sensus harian merupakan
kegiatan rutin yang dilaksanakan bagian
pencatat data, dalam hal ini adalah
bangsal unit rawat inap. Kegiatan ini
termasuk dalam pengetahuan prosedural.
Pengetahuan prosedural menunjukkan
bagaimana mengerjakan sesuatu, baik
yang bersifat rutin maupun yang baru.
Seringkali pengetahuan prosedural berisi

%

∑

%

langkah-langkah atau tahapan yang harus
diikuti dalam mengerjakan suatu hal
tertentu (Pakpahan & Dkk, 2021). Rata-rata
pengetahuan responden dengan nilai 56,
nilai minimal 25 dan nilai maksimal 82,5
sehingga mayoritas pengetahuan petugas
bangsal tentang pengelolaan sensus harian
rawat inap tergolong cukup sebanyak 54%.
Menurut variabel umur, persentase tertinggi
sebesar 46% terdapat pada umur 25 – 29
tahun, dan terendah pada kelompok umur
35-39 tahun sebesar 6%. Analisis tabulasi
silang menunjukkan bahwa persentase
pengetahuan kurang lebih banyak terjadi
pada kelompok usia 20-24 (38,5%)
dibandingkan usia 25-29 tahun (21,7%)
maupun 35-39 tahun (33,3%). Hal ini
menunjukkan bahwa semakin cukup umur,
tingkat kematangan dan kekuatan seseorang
5
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lebih matang dalam berpikir dan bekerja
(Pakpahan & Dkk, 2021).
Jenis kelamin adalah perbedaan antara
laki-laki dan perempuan secara biologis
sejak seseorang dilahirkan. Hasil penelitian
menunjukkan responden berjenis kelamin
perempuan (84%) lebih besar daripada
laki-laki (16%). Analisis tabulasi silang
menunjukkan persentase pengetahuan
kurang pada responden berjenis kelamin
laki-laki (50%) lebih besar daripada
perempuan (21,4%).
Lama kerja menunjukkan pengalaman
individu yang didapatkan dalam melakukan
pekerjaan. Penelitian ini menunjukkan
bahwa sebagian besar responden memiliki
lama kerja 0-4 tahun (58%) dan hanya 6%
yang memiliki masa kerja 10-14 tahun.
Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa
persentase responden berpengetahuan
kurang lebih banyak terjadi pada yang lama
kerjanya 10-14 tahun (33,3%) dibanding
yang lama kerjanya 5-9 tahun (27,8%) dan
0-4 tahun (24,1%). Hal ini berarti masa
kerja justru memberi pengaruh negatif
dimana semakin lama masa kerja akan
menimbulkan perasaan terbiasa dengan
keadaan dan menyepelekan pekerjaan serta
akan menimbulkan kebosanan (Tulus,
1996).
Pengetahuan adalah hasil penginderaan
manusia atau hasil tahu seorang terhadap
suatu objek. Penginderaan terjadi melalui
panca indera dan sebagian besar pengetahuan
manusia diperoleh melalui pendengaran
dan penglihatan. Pengetahuan sangat erat
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hubungannya dengan pendidikan, dimana
dengan pendidikan yang tinggi maka orang
tersebut semakin luas pula pengetahuannya.
Pendidikan memberikan pengaruh besar
pada perilaku (Pakpahan & Dkk, 2021).
Dalam penelitian ini, sebagian besar
responden memiliki tingkat pendidikan yang
tergolong tinggi yaitu 46% D3 Keperawatan,
18% D3 Kebidanan, 26% S1 Keperawatan
dan 6% Ners. Makin tinggi pendidikan
seseorang semakin mudah menerima
informasi sehingga semakin banyak juga
pengetahuan yang dimiliki. (Pakpahan &
Dkk, 2021) Hal tersebut didukung hasil
analisis tabulasi silang yang menunjukkan
bahwa persentase pengetahuan kurang
lebih banyak terjadi pada responden yang
berpendidikan SMA (100%) dibanding yang
berpendidikan D3 Keperawatan (21,7%),
D3 Kebidanan (22,2%), S1 Keperawatan
(30,8%) dan Ners (0%). Dalam Peraturan
Menteri Kesehatan (PMK) No. 55 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
Perekam Medis dijelaskan bahwa seorang
PMIK harus mampu melaksanakan
pengumpulan, validasi dan verifikasi data
sesuai ilmu statistik rumah sakit (Menteri
Kesehatan Republik Indonesia, 2013).
Hal ini menunjukkan bahwa perekam
medislah yang bertanggung jawab dalam
pengelolaan sensus harian, meskipun dalam
pencatatan data dilakukan oleh petugas
lainnya, termasuk petugas bangsal. Oleh
karena itu, petugas bangsal perlu diberikan
informasi yang memadai terkait dengan
pengisian sensus sehingga tidak terjadi
perbedaan pemahaman mengenai istilah-
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istilah yang terdapat pada sensus. Aspek
pengetahuan yang kurang dijumpai dalam
hal pemahaman perbedaan lama dirawat
dengan hari perawatan, pemahaman definisi
tempat tidur siap pakai, pemahaman definisi
pasien awal, pindahan, pasien keluar,
dan pasien one day care. Hal tersebut
dapat mempengaruhi akurasi pencatatan
data sensus harian rawat inap. RS Islam
Purwodadi perlu melakukan bimbingan,
pelatihan, dan penyamaan persepsi antara
petugas pencatat data sensus harian rawat
inap dengan petugas assembling, sehingga
meminimalkan kesalahan dalam pencatatan
data.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
pembahasan yang diuraikan sebelumnya,
maka dapat diambil simpulan sebagai
berikut :
1. Karakteristik responden di Rumah
Sakit Islam Purwodadi yaitu mayoritas
terdiri dari petugas bangsal berumur 2529 tahun sebanyak 23 petugas (46%),
jenis kelamin perempuan sebanyak 42
petugas (84%), pendidikan terakhir
D3 Keperawatan sebanyak 23 petugas
(46%), lama kerja 0 – 4 tahun sebanyak
29 petugas (58%).
2. Mayoritas petugas berpengetahuan
cukup sebanyak 27 petugas (54%),
minoritas petugas berpengetahuan
baik sebanyak 10 orang (20%), dan 13
petugas berpengetahuan kurang (26%).
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