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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1  Pelaksanaan  

     Pelaksanaan alur  rekam medis rawat inap di Rumkitpolpus R.S Sukanto telah 

sesuai dengan undang - undang Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 dan 

Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia 

(Revisi II).  

 

5.1.2 Manfaat 

     Manfaat  yang  dirasakan oleh  rumah  sakit dari  alur rekam  medis  rawat inap 

     adalah : 

 Mempermudah dan memperlancar administrasi. 

 Memudahkan pengelolaan rekam medis. 

 Memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien. 

 

5.1.3 Hambatan 

     Hambatan yang dirasakan  oleh rumah sakit terhadap alur rekam medis rawat 

     inap adalah : 

  Pengembalian rekam medis lebih dari 2 x 24 jam. 

 Sumber  daya manusia  yang  masih  kurang  baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas. 

 Kelengkapan rekam medis yang masih kurang. 

 Sarana dan prasarana yang masih belum lengkap. 

 

5.1.4 Harapan 

     Harapan  dari pihak rumah sakit terhadap alur rekam medis rawat inap adalah : 

 Kelengkapan rekam medis lebih baik lagi. 

 Pengembalian rekam medis lebih tepat waktu. 
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 Menambah sumber daya manusia yang berkualitas. 

 Pengelolaan rekam medis menjadi lebih baik. 

 

5.2 Saran  

 Berdasarkan  hasil  penelitian di Rumkitpolpus R.S Sukanto tahun 2010, maka 

peneliti  memberikan  beberapa  saran  yang  mungkin  bisa menjadi pertimbangan 

bagi Rumkitpolpus R.S Sukanto dalam melakukan pengelolahan rekam medis. 

 

 Bagi Pimpinan Unit Rekam Medis diharapkan : 

 Meningkatkan sarana dan prasaranana yang dapat meningkatkan kinerja 

dalam pengelolahan rekam medis seperti rak penyimpanan yang lebih 

besar dan menggunakan sistem rekam medis elektronik/komputer. 

 Menambah jumlah sumber daya manusia yang berkualitas dari segi 

pendidikan dan untuk sumber daya manusia yang sudah ada diberi 

pelatihan sehingga dapat meningkatkan kualitas rekam medis. 

 Memberikan sosialisasi baik dalam bentuk pelatihan atau seminar yang 

dapat memberikan pengetahuan rekam medis kepada tenaga medis 

ataupun petugas rekam medis itu sendiri. 

 Mengadakan rapat dengan para pimpinan rumah sakit untuk membahas 

masalah rekam medis yang ada di rumah sakit. 

 

Bagi Petugas Rekam Medis dan Rawat Inap diharapkan : 

 Lebih meningkatkan kualitas kerja agar rekam medis menjadi lebih baik. 

 Menambah pengetahuan dalam bidang rekam medis sehingga dapat 

menjalankan  dan mengelola rekam medis sesuai dengan prosedurnya. 

 Melakukan rapat untuk membahas masalah rekam medis dan menilai 

kinerja dari pengelolahan rekam medis. 

 Lebih menjalin komunikasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan. 

 

 


