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INTISARI 

 

Agustina. 08D3001 

PERANCANGAN DAN PROSEDUR PENGGUNAAN PETUNJUK KELUAR 

(OUTGUIDE)  UNTUK PENYIMPANAN REKAM MEDIS RAWAT JALAN DI 

BLUD RS RATU ZALECHA MARTAPURA 

 

Karya Tulis Ilmiah. Program Perekam dan Informasi Kesehatan. 2011 

(xvii + 41 halaman + 11 lampiran )  

Pada penyimpanan rekam medis rawat jalan di BLUD RS Ratu Zalecha 

Martapura belum menggunakan petunjuk keluar (outguide). Petunjuk keluar 

(Outguide) yaitu pengganti rekam medis yang akan dikeluarkan dari 

penyimpanan untuk tujuan apapun. Subjek penelitian atau unit analisis dalam 

penelitian ini adalah perancangan dan prosedur penggunaan petunjuk keluar 

(outguide) untuk penyimpanan rekam medis rawat jalan di BLUD RS Ratu 

Zalecha Martapura. Penelitian ini bertujuan membuat petunjuk keluar (Outguide) 

dan prosedur penggunaan petunjuk keluar (Outguide) pada penyimpanan rekam 

medis rawat jalan di BLUD RS Ratu Zalecha Martapura.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Metode pengambilan 

data dengan menggunakan wawancara dan observasi. Di BLUD RS Ratu 

Zalecha Martapura pada penyimpanan rekam medis rawat jalan belum ada 

petunjuk keluar (outguide) pengganti rekam medis yang dikeluarkan dari rak 

penyimpanan. Sampai saat ini alat pengganti petunjuk keluar (outguide) belum 

ada. Dengan tidak adanya petunjuk keluar (outguide) maka masalah yang 

ditemukan adalah rekam medis terselip pada rak penyimpanan yang lain, rekam 

medis tidak kembali sama sekali atau hilang jejak. Dengan perancangan petunjuk 

keluar (outguide) tersebut maka dibuatkan prosedur penggunaan petunjuk keluar 

(outguide). 

 

Daftar Pustaka    : 14 (1994 - 2010) 

Kata kunci          : Petunjuk keluar (outguide), penyimpanan rekam medis rawat     

jalan, filing system. 
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ABSTRACT 

 

 

Agustina. 08D30001 

DESIGN AND USE PROCEDURES OUTGUIDE FOR OUTPATIENT MEDICAL 

RECORDS STORAGE IN BLUD RS RATU ZALECHA MARTAPURA 

 

Scientific Writing. The Medical Record and Health Information Program. 2011 

(xvii + 41 pages + 11 enclosures)  

Outguide that is a substitute for medical records will be removed from 

storage for any purpose. Outpatient medical records storage in BLUD RS Ratu 

Zalecha Martapura not use the instructions outguide. Research subjects or units 

of analysis in this study is the design and use procedures outpatient medical 

records storage in BLUD RS Ratu Zalecha Martapura. This study  aims to make 

outguide and use procedures outguide for outpatient medical records storage in 

BLUD RS Ratu Zalecha Martapura. 

This type of research used is descriptive. The method of data retrival with 

using interviews and observation. In BLUD RS Ratu Zalecha Martapura 

outpatient medical record keeping has been outguide substitute medical records 

released from the storage rack. Until now, the tool replacement instructions 

outguide does not exist. In the absence of instructions outguide then the 

problems found were tucked away on a medical record storage rack to another, 

the medical records did not return at all or missing traces. With a design outguide 

is then made use of the procedures outguide. 

 

References   : 14 (1994 - 2010) 

Keywords  : Outguide, outpatient medical record storage, filing system. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

   Rumah sakit merupakan suatu institusi yang perlu melakukan 

peningkatan pelayanan kesehatan untuk diberikan kepada masyarakat. 

Dengan keseimbangan ilmu dan teknologi pada masa kini, maka persaingan 

dalam bidang kesehatan bertambah pesat sehingga pihak rumah sakit harus 

melakukan perbaikan dilingkungan rumah sakit. Berdasarkan arti dari rumah 

sakit adalah suatu institusi kesehatan yang secara langsung berfungsi 

memberikan kesehatan pada masyarakat terutama dalam bidang pelayanan 

atau perawatan pada pasien untuk memberikan pelayanan yang bermutu, 

efektif dan efisien.    

  Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan 

peraturan Menteri Kesehatan nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang 

rekam medis yang bertujuan agar terciptanya keseragaman dalam persepsi 

dan pelaksanaan rekam medis di setiap institusi pelayanan kesehatan, dalam 

hal tata cara penyelenggaraan, pemilikan dan pemanfaatan isi, 

pengorganisasian dan sanksi jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan. 

  Penyelenggaraan rekam medis merupakan salah satu bagian dari rumah 

sakit. Dalam penyelenggaraan rekam medis terbagi menjadi, yaitu 

pendaftaran, penyimpanan, dan pengolahan data rekam medis. Pendaftaran 

pasien di rumah sakit dapat dikategorikan menjadi pendaftaran rawat jalan, 

pendaftaran rawat inap dan gawat darurat. Sedangkan menurut jenis 

kedatangannya pasien dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pasien lama dan 

pasien baru. Pasien baru adalah pasien yang baru pertama kali datang ke 

rumah sakit untuk keperluan berobat. Sedangkan pasien lama adalah pasien 

yang pernah datang sebelumnya untuk keperluan berobat (Depkes, 1997). 

 Ada tiga macam pemberian nomor pasien masuk (admission number) 

yang umum dipakai rumah sakit dan beberapa pelayanan kesehatan, yaitu 

sistem nomor seri (Serial Numbering System) adalah pasien menerima 

nomor baru pada setiap kunjungan ke rumah sakit. Jika seorang pasien 

terdaftar tiga kali, maka ia mendapat tiga nomor yang berbeda. Semua nomor 

tersebut harus dicatat pada KIUP yang bersangkutan. Sedangkan rekam 
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medisnya disimpan di tempat sesuai nomor yang telah diperolehnya. Sistem 

nomor unit (Unit Numbering System) adalah pasien diberi nomor pada 

kunjungan pertama kali untuk berobat jalan ataupun dirawat, ia diberikan satu 

nomor yang akan dipakai selamanya dan rekam medisnya tersimpan di 

dalam satu berkas dengan nomor yang sama. Sedangkan sistem nomor seri-

unit (Serial-Unit Numbering System) adalah setiap pasien yang berkunjung 

ke rumah sakit, akan diberikan satu nomor baru, tetapi rekam medis 

terdahulu digabungkan dan disimpan di bawah rekam medis dengan nomor 

yang paling baru. Dengan cara ini terciptalah satu unit rekam medis. Bila 

rekam medis lama diambil dan dipindahkan tempatnya ke nomor yang baru, 

maka tempat yang lama akan diberi petunjuk keluar (Outguide) yang 

menunjukan rekam medis disimpan atau dipindahkan. Tanda petunjuk 

tersebut diletakkan menggantikan tempat rekam medis yang lama (Hatta, 

2009). 

 Penyimpanan rekam medis ada dua cara, yaitu sentralisasi dan 

desentralisasi. Sentralisasi adalah penyimpanan rekam medis seorang 

pasien dalam satu kesatuan baik catatan-catatan kunjungan poliklinik 

maupun catatan-catatan selama seorang pasien dirawat. Sedangkan 

desentralisasi adalah terjadi pemisahan antara rekam medis poliklinik dengan 

rekam medis penderita dirawat. Rekam medis disimpan di satu tempat 

penyimpanan, sedangkan rekam medis penderita dirawat disimpan di bagian 

pencatatan medis (Depkes, 1997). 

 Pengolahan data rekam medis terbagi menjadi, yaitu perakitan 

(Assembling) rekam medis, koding (Coding), indeksing (Indexing), pelaporan 

rumah sakit, dan korespodensi rekam medis (Depkes, 1997). 

Pada pendaftaran rawat jalan di BLUD RS Ratu Zalecha sistem 

penomoran rekam medis rawat jalan menggunakan sistem penomoran unit 

dan pada penyimpanannya menggunakan sistem desentralisasi yang artinya 

antara penyimpanan rawat inap dan penyimpanan rawat jalan berada pada 

tempat yang terpisah . Pada studi pendahuluan yang dilakukan tanggal 05 

Mei 2011 pasien yang mendaftar rawat jalan adalah pasien lama 39 orang, 

pasien baru 23 orang, tidak termasuk kunjungan poliklinik gigi dan poliklinik 

umum.  
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Peneliti menemukan pada penyimpanan rawat jalan di BLUD RS Ratu 

Zalecha Martapura yaitu, masih belum menggunakan petunjuk keluar 

(outguide) rekam medis yang keluar atau dipinjam. Hal ini terjadi dikarenakan 

sarana prasarana. Dengan tidak adanya petunjuk keluar (outguide) maka 

ditemukan kendala-kendala dalam sistem penyimpan diantaranya rekam 

medis rawat jalan sering terselip, sulitnya pengembalian rekam medis yang 

keluar dari penyimpanan pada rak, dan memerlukan waktu yang cukup lama 

untuk disimpan sesuai penjajaran rekam medis yang digunakan.  

Menurut International Federation Health Organization (IFHRO), petunjuk 

keluar (Outguide) yaitu pengganti rekam medis yang akan dikeluarkan dari 

penyimpanan untuk tujuan apapun. Harus terbuat dari bahan yang kuat dan 

berwarna. Ada berbagai jenis petunjuk keluar yang tersedia. Beberapa 

termasuk kantong untuk menyimpan permintaan slip dan laporan. 

Menunjukkan di mana rekam medis ketika tidak ada dalam penyimpanan. 

Petunjuk keluar juga meningkatkan efisien dan akurat dalam peminjaman 

dengan menunjukkan dimana sebuah rekam medis untuk disimpan saat 

kembali. 

 Dengan dilatarbelakangi masalah diatas maka peneliti mengangkat judul 

“Perancangan dan Prosedur Penggunaan Petunjuk Keluar (Outguide) Untuk 

Penyimpanan Rekam Medis Rawat Jalan di BLUD RS Ratu Zalecha 

Martapura”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana merancang petunjuk keluar 

(outguide) dan  bagaimana prosedur penggunaan petunjuk keluar (outguide) 

untuk penyimpanan rekam medis rawat jalan di BLUD RS Ratu Zalecha 

Martapura ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menghasilkan rancangan petunjuk keluar (outguide) dan 

prosedur penggunaan petunjuk keluar (outguide) di penyimpanan 

rekam medis rawat jalan di BLUD RS Ratu Zalecha Martapura. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

a) Membuat rancangan petunjuk keluar (Outguide) pada 

penyimpanan rekam medis rawat jalan di BLUD RS Ratu Zalecha 

Martapura. 

b) Membuat prosedur penggunaan petunjuk keluar (Outguide) pada 

penyimpanan rekam medis rawat jalan di BLUD RS Ratu Zalecha 

Martapura. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Rumah Sakit 

 Hasil penelitian ini meminimalisir masalah yang terjadi dalam 

pengontrolan keluarnya rekam medis jika menggunakan petunjuk 

keluar (outguide). 

1.4.2 Bagi Peneliti 

 Dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan bagi peneliti, 

pengalaman tentang perancangan dan prosedur penggunaan petunjuk 

keluar (outguide) untuk penyimpan rekam medis rawat jalan dan 

sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah 

dengan yang ada di lapangan. 

1.4.3 Bagi Institusi Pendidikan 

 Menambah referensi perpustakaan STIKES Husada Boreno 

Banjarbaru  dan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan 

bagi mahasiswa khususnya  dan masyarakat umumnya. 

1.4.4 Bagi Peneliti Lain 

 Sebagai bahan referinsi bagi peneliti lain yang akan melakukan 

penelitian sejenis. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

  Penelitian tentang “Perancangan dan Prosedur Penggunaan Petunjuk 

Keluar (Outguide) untuk Penyimpanan Rekam Medis Rawat Jalan di BLUD 

RS Ratu Zalecha Martapura” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. 

 

 
 



10 
 

10 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Teori 

2.1.1 Perancangan  

 Menurut (Defartemen Pendidikan Nasional, 2002), perancangan 

adalah proses, cara, perbuatan merancang. Sedangkan menurut 

(Defartemen Pendidikan Nasional Inggris–Indonesia, 2002), 

perancangan adalah proses pemecahan masalah yang disertai 

pemikiran yang kreatif guna hasil yang optimal. Kata perancangan 

atau dalam bahasa Inggris, “design” mempunyai arti to plan and 

manage everything to be better” merencanakan atau mengatur 

segala sesuatu agar menjadi lebih baik. 

 Perancangan petunjuk keluar (Outguide) adalah proses 

mendesign atau cara membuat petunjuk keluar (Outguide). 

 

2.1.2 Prosedur Penggunaan  

 Menurut (Defartemen Pendidikan Nasional, 2002), penggunaan 

adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu. Prosedur 

penggunaan petunjuk keluar (Outguide) adalah proses atau tatacara 

menggunakan petunjuk keluar (Outguide). 

  

2.1.3 Rekam Medis 

2.1.3.1 Definisi 

 Menurut Permenkes No. 269 / MENKES / PER / III / 

2008 rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan 

dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, 

tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada 

pasien.  

 Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan 

dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, 

tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana 

pelayanan kesehatan (Hatta, 2009). 
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2.1.3.2 Tujuan 

Tujuan rekam medis adalah menunjang tercapainya 

tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan 

pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dengan adanya tertib  

administrasi  ini,  merupakan  salah  satu  faktor  yang 

menentukan dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah 

sakit yang dapat diraih atau dicapai apabila  didukung  oleh 

suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar 

(Depkes, 1997). 

Dengan majunya  teknologi  informasi,  kegunaan  

rekam medis dapat dilihat dalam 2 kelompok besar. 

Pertama, yang paling berhubungan langsung dengan 

pelayanan pasien (primer). Kedua, yang berkaitan  dengan  

lingkungan  seputar pelayanan  pasien  namun  tidak  

berhubungan  langsung  secara spesifik (sekunder) (Hatta, 

2009). 

a. Tujuan utama (primer), terbagi menjadi 5 kepentingan 

yaitu untuk:  

1) Pasien, rekam medis merupakan alat bukti utama 

yang mampu membenarkan adanya pasien dengan 

identitas yang jelas dan telah mendapatkan berbagai 

pemeriksaan dan pengobatan di sarana pelayanan 

kesehatan dengan segala hasil serta konsekuensi 

biayanya.  

2) Pelayanan medis, rekam kesehatan 

mendokumentasikan pelayanan yang diberikan oleh 

tenaga kesehatan, penunjang medis dan tenaga lain 

yang bekerja dalam berbagai fasilitas pelayanan 

kesehatan. Dengan demikian rekam medis 

membantu pengambilan keputusan tentang terapi, 

tindakan dan penentuan diagnosis pasien. Selain itu 

rekam medis juga digunakan sebagai sarana 

komunikasi antar tenaga kesehatan.  
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3) Manajemen pelayanan, rekam medis yang lengkap 

memuat segala aktivitas yang terjadi dalam 

manajemen pelayanan sehingga digunakan dalam 

menganalisis berbagai penyakit, menyusun pedoman 

praktik, serta untuk mengevaluasi mutu pelayanan 

yang diberikan. 

4) Menunjang pelayanan, rekam medis yang rinci akan 

mampu menjelaskan aktivitas yang berkaitan dengan 

penanganan sumber-sumber yang ada pada 

organisasi pelayanan di rumah sakit, menganalisis 

kecenderungan yang terjadi dan mengomunikasikan 

informasi di antara klinik yang berbeda. 

5) Pembiayaan, rekam medis yang akurat mencatat 

segala pemberian pelayanan kesehatan yang 

diterima pasien. 

b. Tujuan sekunder  

Tujuan sekunder rekam medis ditujukan kepada hal 

yang berkaitan dengan lingkungan seputar pelayanan 

pasien, yaitu  untuk  kepentingan  edukasi,  riset,  

peraturan  dan pembuatan kebijakan (Hatta, 2009). 

2.1.3.3 Kegunaan 

 Menurut International Federation Health Organization 

(IFHRO), kegunaan rekam medis disimpan dengan tujuan: 

a. Fungsi komunikasi  

 Rekam medis disimpan untuk komunikasi diantara 

dua orang yang bertanggung jawab terhadap kesehatan 

pasien untuk kebutuhan pasien saat ini dan yang akan 

datang.  

b. Kesehatan pasien yang berkesinambungan 

 Rekam medis dihasilkan atau dibuat untuk 

penyembuhan pasien setiap waktu dan sesegera 

mungkin.  
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c.    Evaluasi kesehatan pasien 

 Rekam medis merupakan salah satu mekanisme 

yang memungkinkan evaluasi terhadap standar 

penyembuhan yang telah diberikan. 

d. Rekaman bersejarah  

 Rekam medis merupakan contoh yang 

menggambarkan tipe dan metode pengobatan yang 

dilakukan pada waktu tertentu.  

e. Medikolegal 

 Rekam medis merupakan bukti dari opini yang yang 

bersifat prasangka mengenai kondisi, sejarah dan 

prognosi pasien. 

f. Tujuan statistik  

 Rekam medis dapat digunakan untuk menghitung 

jumlah penyakit prosedur pembedahan dan insiden 

yang ditemukan setelah pengobatan khusus.  

g. Tujuan penelitian dan pendidikan  

  Rekam medis di waktu yang akan datang dapat 

digunakan dalam penelitian kesehatan. 

 Berdasarkan aspek diatas maka rekam medis 

mempunyai nilai kegunaan yang sangat luas, yaitu:  

a. Dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien 

b. Bahan pembuktian dalam hukum 

c. Bahan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan  

d. Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan  

e. Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan  

f. Fungsi komunikasi Kegunaan rekam medis secara 

umum 

g. Kesehatan pasien yang berkesinambungan 

h.  Rekaman bersejarah 

 

2.1.4 Penyimpanan Rekam Medis 

 Menurut (Defartemen Pendidikan Nasional, 2002), 

penyimpanan adalah tempat menyimpan (mengumpulkan), proses, 
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cara perbuatan menyimpan. Ruang penyimpanan yaitu ruang yang 

menyimpan rekam medis, agar rekam medis dapat dijaga keutuhan 

fisiknya dan kerahasiaan informasi yang terkandung dalam rekam 

medis tersebut. Dalam pembangunan ruangan untuk menyimpan 

rekam medis harus memperhatikan konstruksi dan kelengkapannya, 

pengendalian iklim (suhu dan kelembaban), penerangan, pencegahan 

debu, dan pencegahan bahaya kebakaran sehingga kertas rekam 

medis dapat tersimpan dengan baik, (Depkes, 1991). 

 Penyimpanan rekam medis ada dua cara, yaitu sentalisasi dan 

desentralisasi. Sentralisasi adalah penyimpanan rekam medis 

seorang pasien dalam satu kesatuan baik catatan-catatan kunjungan 

poliklinik maupun catatan-catatan selama seorang pasien dirawat. 

Sedangkan desentralisasi adalah terjadi pemisahan antara rekam 

medis poliklinik dengan rekam medis penderita dirawat. Rekam medis 

disimpan di satu tempat penyimpanan, sedangkan rekam medis 

penderita dirawat disimpan di bagian pencatatan medis (Depkes, 

1997). 

 

2.1.5 Pengambilan Kembali Rekam Medis (Retrieval) dan 

Penyimpanan Rekam Medis  

 Permintaan-permintaan rutin terhadap rekam medis yang 

datang dari poliklinik, dari dokter yang melakukan riset, harus 

diajukan ke Bagian Rekam Medis, setiap hari pada jam yang telah 

ditentukan. Poliklinik yang meminta rekam medis untuk melayani 

pasien perjanjian yang datang pada hari tertentu bertugas membuat 

(mengisi) “Kartu Permintaan”. Petugas harus menulis dengan benar 

dan jelas nama penderita dan nomor rekam medisnya. Untuk 

permintaan-permintaan langsung dari dokter dan bagian administrasi, 

surat permintaan dapat berisi langsung oleh petugas bagian rekam 

medis sendiri. 

 Permintatan-permintaan rekam medis yang tidak rutin, seperti 

untuk pertolongan gawat darurat, harus dipenuhi segera mungkin. 

Permintaan lewat telpon dapat juga dilayani dan petugas bagian 

rekam medis harus mengisi surat permintaan. Petugas dari bagian 
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dapat diambil dari laporan, penelitian atau sumber catatan medis       

(Hatta, 2009). 

2.1.6 Pengeluaran Rekam Medis  

 Ketentuan pokok yang harus ditaati ditempat penyimpanan 

adalah (Depkes,1997): 

a. Tidak satu pun rekam medis boleh keluar dari ruang rekam 

medis, tanpa tanda keluar/kartu peminjaman. Peraturan ini tidak 

hanya berlaku bagi orang-orang diluar ruang rekam medis, tetapi 

juga bagi petugas-petugas rekam medis sendiri. 

b. Seseorang yang menerima/meminjam rekam medis, 

berkewajiban untuk mengembalikan dalam keadaan baik dan 

tepat waktunya. Harus dibuat ketentuan berapa lama jangka 

waktu satu rekam medis diperbolehkan tidak berada dirak 

penyimpanan. Seharunya setiap rekam medis kembali lagi ke 

raknya pada setiap akhir hari kerja, sehingga dalam keadaan 

darurat staf rumah sakit dapat mencari informasi yang diperlukan. 

c. Rekam medis tidak dibenarkan diambil dari rumah sakit, kecuali 

atas perintah pengadilan. 

d. Dokter-dokter atau pegawai rumah sakit yang berkepentingan 

dapat meminjam rekam medis, untuk dibawa ke ruang kerjanya 

selama jam kerja, tetapi semua rekam medis harus dikembalikan 

ke ruang rekam medis pada akhir jam kerja.  

e. Jika beberapa rekam medis akan digunakan selama beberapa 

hari, rekam medis tersebut disimpan dalam tempat sementara 

diruang rekam medis. Kemungkinan rekam medis dipergunakan 

oleh beberapa orang perpindahan dari orang satu ke lain orang 

lain, harus dilakukan dengan mengisi “Kartu Pindah Tangan”, 

karena dengan cara ini rekam medis tidak perlu bolak balik dikirim 

ke bagian rekam medis. Kartu pindah tangan ini dikirimkan ke 

bagian rekam medis, untuk diletakkan sebagai petunjuk keluarnya 

rekam medis. Kartu pindah tangan tersebut berisi : tanggal, 

pindah tangan dari siapa, kepada siapa, untuk keperluan apa dan 

digunakan oleh dokter siapa.  
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2.1.7 Petunjuk Keluar (Outguide) atau Tracer 

Petunjuk keluar merupakan sarana penting dalam mengontrol 

penggunaan rekam medis. Biasanya digunakan untuk menggantikan 

rekam medis yang keluar dari penyimpanan. Petunjuk keluar ini tetap 

berada di penyimpanan sampai rekam medis yang dipinjam 

dikembalikan dan disimpan kembali. Petunjuk keluar ini dilengkapi 

dengan kantong untuk menyimpan slip permintaan. Dari petunjuk 

keluar berwarna sangat membantu petugas dalam menandai lokasi 

yang benar untuk penyimpanan kembali rekam medis. Petunjuk 

keluar dengan kantong plastik dapat digunakan untuk menjaga slip 

penyimpanan agar tidak hilang atau mengetahui keterlambatan 

laporan sampai rekam medis dikembalikan ke penyimpanan. Karena 

petunjuk keluar digunakan berulang-ulang, maka bahan yang 

kuat merupakan hal yang penting (Huffman, 1994). 

Menurut International Federation Health Organization (IFHRO), 

petunjuk keluar yaitu pengganti rekam medis yang akan dikeluarkan 

dari penyimpanan untuk tujuan apapun. Harus terbuat dari bahan 

yang kuat dan berwarna. Ada berbagai jenis petunjuk keluar yang 

tersedia. Beberapa termasuk kantong untuk menyimpan permintaan 

slip dan laporan. Menunjukkan di mana rekam medis ketika tidak ada 

dalam penyimpanan. Petunjuk keluar juga meningkatkan efisien dan 

keakuratan dalam peminjaman dengan menunjukkan dimana sebuah 

rekam medis untuk disimpan saat kembali. Ketika penyimpanan 

kembali, slip permintaan akan dihapus dan tersedia, kosong dari slip 

peminjaman pada catatan. 

Menurut (WHO, 2002), jenis petunjuk keluar atau tracer yang 

baik adalah dalam bentuk kartu, biasanya ukurannya sama atau 

sedikit lebih besar dari rekam medis, dan harus tercantum:  

a. Nama pasien;  

b. Nomor rekam medis;  

c. Tujuan rekam medis atau peminjam; dan  

d. Tanggal keluar. 

Petunjuk keluar (outguide) adalah folder plastik yang digunakan di 

tempat rekam medis ketika rekam medis telah dipindahkan dari 
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penyimpanan. Hal ini dapat dianggap sebagai pengganti. Petunjuk 

keluar biasanya terdiri dari dua petunjuk kantong terpisah, satu untuk 

menyimpan slip permintaan dan satu lagi untuk menyimpan lembar-

lembaran yang akan disimpan dalam rekam medis yang menumpuk 

saat pencatatan di luar penyimpanan (Abdelhak, 2001). 

 

2.1.8 Pelayanan Rawat Jalan 

 “Outpatient is a patient who is receiving health care service at a 

hospital without being hospitalized, institutionalized, and/or admitted 

as a inpatient”. Artinya rawat jalan adalah pasien yang menerima 

pelayanan kesehatan di rumah sakit tanpa dirawat di rumah sakit, 

dan atau terdaftar sebagai pasien rawat inap (Abdelhak, 2001). 

 Pelayanan rawat jalan (ambulatory services) adalah salah satu 

bentuk dari pelayanan kedokteran. Secara sederhana yang dimaksud 

dengan pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kedokteran yang 

disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap. Ke dalam 

pengertian pelayanan rawat jalan ini termasuk tidak hanya yang 

diselenggarakan oleh sarana pelayanan kesehatan yang telah lazim 

dikenal seperti rumah sakit atau klinik, tetapi juga yang 

diselenggarakan di rumah pasien (home care) serta di rumah 

perawatan (nursing homes) (Azwar, 1996).  

 

2.2 Landasan Teori 

Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada teori menurut (WHO, 2002), 

menggunakan sistem petunjuk keluar meningkatkan kerja instalasi rekam 

medis dan pengawasan rekam medis. Petunjuk keluar atau tracer yaitu untuk 

memastikan bahwa rekam medis setiap kali akan dipindahkan dari 

penyimpanan untuk tujuan apapun, harus diganti dengan TRACER, yang 

menunjukkan dimana rekam medis telah dikirim. Tracer juga disebut 

OUTGUIDE di banyak negara. TRACER atau OUTGUIDE memungkinkan 

rekam medis untuk ditelusuri bila tidak ada di penyimpanan. 

Dengan adanya petunjuk keluar (outguide) yaitu sangat penting dalam 

mengontrol penggunaan rekam medis (Huffman, 1994). Petunjuk keluar 

(outguide) juga meningkatkan efisien dan keakuratan dalam peminjaman 
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rekam medis (IFHRO) International Federation Health Organization. 

Memudahkan mengidentifikasi rekam medis yang telah keluar dari 

penyimpanan (McMiller, 2002). 

 

2.3 Kerangka Konsep Penelitian 

 Berdasarkan  landasan  teori  dan  permasalahan  penelitian, maka 

kerangka konsepnya adalah : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 Keterangan : 

            = variabel yang diteliti 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif. Menurut (Notoatmodjo, 2005), metode penelitian 

deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan 

utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan 

secara objektif. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud memberikan 

deskripsi atau gambaran mengenai perancangan dan penggunaan petunjuk 

keluar (outguide). Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan 

atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang.   

 Rancangan penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan case 

study. Menurut (Notoatmodjo, 2010), penelitian case study (studi penelaahan 

kasus) dilakukan dengan cara meneliti permasalahan melalui suatu kasus 

yang terdiri dari unit tunggal.  

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dengan judul “Perancangan dan Prosedur Penggunaan 

Petunjuk Keluar (Outguide) Untuk Penyimpanan Rekam Medis Rawat Jalan 

di BLUD RS Ratu Zalecha Martapura”, dilaksankan pada Juni sampai dengan 

Juli 2011. Penelitian ini dilaksanakan di Ruang Penyimpanan Rekam Medis 

Rawat Jalan BLUD RS Ratu Zalecha Martapura.  

 

3.3 Subjek Penelitian atau Unit Analisis 

 Subjek penelitian atau Unit analisis dalam penelitian ini adalah 

Perancangan dan Prosedur Penggunaan Petunjuk Keluar (Outguide) Untuk 

Penyimpanan Rekam Medis Rawat Jalan di BLUD RS Ratu Zalecha 

Martapura. 
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3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau 

ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang 

sesuatu konsep pengertian tertentu. (Notoatmodjo, 2010). Yang 

menjadi variable penelitian ini adalah merancang petunjuk keluar 

(Outguide) serta prosedur penggunaan petunjuk keluar (outguide). 

Adapun sub variabel dari penelitian ini yaitu : 

- Kebijakan 

- Sumber Daya Manusia (SDM) 

- Rekam medis rawat jalan 

- Sarana prasarana 

3.4.2 Definisi Operasional 

Untuk membatasi ruang lingkup atau pengertian variabel-variabel 

yang  diteliti atau diamati,  perlu  sekali  variabel-variabel  tersebut  

diberi batasan  atau  definisi  operasional  (Notoatmodjo,  2005). 

1. Kebijakan adalah meliputi prosedur serta ketentuan 

peminjaman pada penyimpanan rekam medis rawat jalan. 

2. Sumber daya manusia (SDM) adalah petugas rekam medis 

yang  bertanggung jawab di ruang penyimpanan rekam 

medis rawat jalan. 

3. Rekam medis rawat jalan adalah rekam medis pasien baru 

atau pasien lama yang digunakan pada pelayanan rawat 

jalan. 

4. Sarana prasarana adalah fasilitas yang terkait dengan 

penyelenggaraan rekam medis. 

5. Perancangan petunjuk keluar (outguide) adalah proses 

merancang pengganti rekam medis yang keluar dari penyimpanan 

untuk tujuan peminjaman rutin atau lainnya. 

6. Prosedur penggunaan petunjuk keluar (outguide) adalah tatacara 

penggunaan petunjuk keluar. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Menurut Saryono (2010), instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya 

lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Pedoman Observasi (Checklist)  

Pedoman observasi berisi daftar hal-hal yang perlu diamati yang 

telah disusun sebelumnya dan menggunakan alat tulis untuk mencatat 

hasil observasi. Menurut Notoatmodjo (2005), checklist adalah suatu 

daftar pengecek berisi subjek dan beberapa gejala atau identitas lainnya 

dari sasaran pengamatan. 

b. Pedoman wawancara  

Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan yang telah disusun 

sebelumnya dan akan diajukan kepada pihak yang terkait di dalam 

penyimpanan rekam medis rawat jalan dengan menggunakan alat tulis 

untuk mencatat hasil wawancara sedangkan recorder untuk merekam 

hasil wawancara. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain : 

a. Wawancara 

Menurut Notoatmodjo (2005), wawancara adalah suatu metode  yang  

dipergunakan  untuk  mengumpulkan  data, dimana  peneliti  

mendapatkan  keterangan atau pendirian secara lisan dari sasaran  

penelitian  (responden),  atau bercakap-cakap berhadapan muka dengan 

orang tersebut. 

Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan secara terstruktur,  

dimana peneliti  melakukan  wawancara  kepada petugas rekam medis 

rawat jalan yang  kemudian di cross check kepada Kepala Instalasi 

Rekam Medis  dengan menggunakan pedoman wawancara berupa garis-

garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 
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b. Observasi (Pengamatan) 

Menurut Notoatmodjo (2010), observasi (pengamatan) yaitu suatu 

prosedur yang berencana, yang antara lain meliputi melihat, mendengar, 

dan mencatat sejumlah dan taraf aktifitas tertentu atau situasi tertentu 

yang ada hubungannnya dengan masalah yang diteliti yaitu mengamati 

pelaksanaan peminjaman rekam medis rawat jalan di penyimpanan tanpa 

adanya petunjuk keluar (outguide). 

 

3.7 Teknik Analisa Data 

 Menurut Notoatmodjo (2010), teknik analisis data secara umum 

menggunakan analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Data yang diperoleh 

dari hasil pengumpulan dapat disajikan dalam bentuk tekstular. 

 

3.8 Prosedur Penelitian 

3.8.1 Tahap Persiapan Penelitian  

Pada tahap persiapan peneliti melakukan identifikasi masalah 

atau topik proposal KTI terlebih dahulu bersamaan dengan Praktek 

Kerja Lapangan V di BLUD RS Ratu Zalecha Martapura. Pada tahap 

ini peneliti mulai merumuskan masalah. Kegiatan ini dirumuskan 

dalam judul serta proposal penelitian. Setelah  proposal penelitian  

disetujui  oleh  dosen  pembimbing, peneliti mengurus surat perijinan 

penelitian melalui Sekretariat DIII Perekam dan Informasi Kesehatan.  

Selanjutnya  surat  ijin  penelitian  tersebut  serta proposal penelitian 

yang  telah  disetujui  dosen  pembimbing  diserahkan  ke BLUD RS 

Ratu Zalecha Martapura. Setelah pihak rumah sakit menyetujui ijin 

penelitian, peneliti dapat melakukan penelitian. 

3.8.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pada  tahap  pelaksanaan  penelitian ini,  peneliti  mulai  

melakukan pengumpulan data. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

peneliti yaitu berupa studi pendahuluan, wawancara dan pengamatan 

(observasi).  
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3.8.3 Tahap Akhir Penelitian 

Pada tahap ini peneliti mengolah data yang telah didapat untuk 

kemudian disusun menjadi sebuah laporan penelitian.  

 

3.9 Keterbatasan dan Kelemahan Penelitian 

3.9.1 Keterbatasan Penelitian 

Masalah yang akan diteliti ini membatasi hanya pada : 

Perancangan dan Prosedur Penggunaan Petunjuk Keluar (Outguide) 

Untuk Penyimpanan Rekam Medis Rawat Jalan di BLUD RS Ratu 

Zalecha Martapura. Kurangnya buku tentang rekam medis. 

3.9.2 Kelemahan Penelitian 

Kelemahan dari peneliti ini adalah hanya perancangan petunjuk 

keluar (Outguide) untuk penyimpanan rekam medis rawat jalan. Akan 

tetapi baik lagi bagi peneliti yang lain perancangan petunjuk keluar 

(Outguide) untuk penyimpanan rekam medis rawat inap. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum BLUD Ratu Zalecha Martapura 

Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura adalah 

Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha milik pemerintah 

Kabupaten Banjar yang berdiri sejak tahun 1963 dan merupakan 

Rumah Sakit Umum kelas C sesuai dengan Surat keputusan Menteri 

Kesehatan RI no. 214/Menkes/SK/II/1993 tanggal 26 Februari 1993. 

Tepat diawal tahun baru 2011, RSUD Ratu Zalecha Martapura 

ditetapkan oleh Bupati Banjar melalui Surat Keputusan Nomor 557 

tahun 2010 sebagai rumah sakit dengan status Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).  

Kemampuan pelayanan yang dimiliki sampai saat ini ada 4 

(empat) spesialis dasar (anak, bedah, umum, penyakit dalam, 

kebidanan) dan 6 (enam) spesialis penunjang pelayanan (spesialis 

mata, anestesi, THT (konsulen), patologi klinik dan Radiologi, 

orthopedi). Kapasitas tempat tidur sebanyak 194 tempat tidur, terdiri 

dari ruang bedah, ruang penyakit dalam, ruang anak, ruang paru, 

ruang zaal kelas III, ruang VIP, ruang bersalin, ruang VIP intan, ruang 

ICU, dan ruang perinatologi. BLUD RS Ratu Zalecha Martapura 

merupakan pusat rujukan kesehatan dalam wilayah Kabupaten 

Banjar dan wilayah lain sekitarnya. 

Dengan keadaan tersebut dari tahun ke tahun BLUD RS Ratu 

Zalecha Martapura terus berbenah diri untuk meningkatkan citra 

rumah sakit sebagai wujud nyata dalam pelayanan kesehatan prima. 

4.1.2 Tugas Pokok 

 BLUD Ratu Zalecha Martapura melaksanakan upaya kesehatan 

secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan 

penyembuhan, pemulihan, serta melakukan upaya rujukan secara 

komprehensip. 
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4.1.3 Fungsi 

 Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas BLUD Ratu 

Zalecha Martapura mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan 

dirumah sakit sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah. 

b. Penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non 

medis. 

c. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan 

pelayanan rujukan medis. 

d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan 

pengembangan. 

e. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan. 

4.1.4 Visi dan Misi BLUD RS Ratu Zalecha Martapura 

  Visi BLUD RS Ratu Zalecha Martapura adalah  “Rumah sakit 

bermutu dan profisional”. 

 Adapun misi BLUD RS Ratu Zalecha Martapura, yaitu : 

a) Menyediakan pelayanan kesehatan komprehensif dan religius. 

b) Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar mutu. 

c) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan pola 

kemitraan. 

d) Menyelenggarakan tertib administrasi dan keuangan. 

e) Menjadi pusat kajian pendidikan, pelatihan dan penelitian. 

4.1.5 Gambaran Umum Instalasi Rekam Medis BLUD RS Ratu Zalecha 

Martapura 

Instalasi Rekam Medis BLUD RS Ratu Zalecha Martapura 

dipimpin oleh Kepala Instalasi Rekam Medis. Kepala Instalasi Rekam 

Medis bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit. Kepala 

Instalasi Rekam Medis membawahi Korespondensi Medik, 

Pelaporan, TPP Rawat Jalan, TPP Rawat Inap, Pengelolaan Data 

Rawat Inap, Pengelolaan Data Rawat Jalan, Assembling, 

Coding/Indeksing, Filing, dan sensus Harian. Table struktur 

organisasi instalasi rekam medis dapat dilihat pada lampiran. 
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4.1.6 Rancangan Petunjuk Keluar (Outguide) Pada Penyimpanan 

Rekam Medis Rawat Jalan 

Dari hasil penelitian di BLUD RS Ratu Zalecha Martapura pada 

penyimpanan rekam medis rawat jalan belum ada petunjuk keluar 

(outguide). Alat bantu sebagai pengganti petunjuk keluar (outguide) 

tidak ada pada penyimpanan.  

 

 

 

 

 

 

 

Dengan tidak adanya petunjuk keluar (outguide) tersebut maka 

masalah yang ditemukan oleh petugas penyimpanan rekam medis 

rawat jalan selama ini adalah rekam medis terselip pada rak 

penyimpanan yang lain, rekam medis dari poliklinik sebagian saja 

yang mengembalikan pada akhir jam kerja, rekam medis tidak 

kembali sama sekali atau hilang jejak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengamatan pada tanggal 27 sampai 29 juli 2011 

di ruang penyimpanan rekam medis rawat jalan. Rekam medis yang 

tidak ada pada penyimpanan dalam tiga hari ada 16 rekam medis. 

     

 

 

“Iya, ada masalah saya, yaitu status (rekam medis) sering 

terselip sehingga menyulitkan untuk ditemukan kembali, 

rekam medis sebagian yang mengembalikan dari poliklinik 

pada akhir jam kerja, rekam medis tidak kembali sama sekali 

atau rekam medis hilang jejak.  

 

 Responden 2 

 

Sampai saat ini alat pengganti petunjuk keluar (outguide) 

belum ada. Tetapi petunjuk keluar (outguide) sudah dalam 

tahap perencanaan. 

 

Responden 1 
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Petugas penyimpanan rekam medis rawat jalan tidak tahu apa 

petunjuk keluar (outguide) tersebut dan kegunaannya petunjuk keluar 

(outguide) juga tidak tahu.  

 

 

 

 

 

 

Pada penyimpanan rekam medis rawat jalan tidak ada petunjuk 

keluar (outguide) karena sarana prasarana. Adanya sarana 

prasarana itu memerlukan biaya dan anggaran semakin bertambah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saya tidak tahu apa petunjuk keluar (outguide) itu. Saya juga 

tidak tahu kegunaannya buat apa ?   

 

Responden 2 

 

Petunjuk keluar (outguide) tidak dibuat disini karena sarana 

prasarananya.   

 

Responden 2 

 

Petunjuk keluar (outguide) tidak dibuat karena sarana 

prasarana. Dengan adanya sarana prasarana diperlukan 

biaya dan anggaran bertambah. 

 

Responden 1 

 

Jumlah status (rekam medis) yang hilang dalam satu hari 

saya lupa. Tapi kalau satu minggu status (rekam medis) yang 

tidak ada dipenyimpanan sekitar 25 rekam medis.  

 

Responden 2 
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Penyimpanan rekam medis rawat jalan menggunakan sistem angka 

akhir : 

Misalnya :  00 – 00 – 06      

Dilihat dari angka akhir, pertama dan tengah. Dengan cara seperti itu 

petugas bisa menemukan rekam medis yang dicari pada rak 

penyimpanan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cara saya dalam penyimpanan dilihat dari angka akhir. 

Misalnya :    00 – 00 – 06           keterangan angka akhir  jadi 

patokan penyimpanan   

Cara menyimpannya: dimulai keterangan angka akhir 

setelah itu, angka pertama, baru angka tengah. 

Saya tidak bisa menyimpulkan itu sistem apa…..?” 

 

Responden 2 
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Di Bawah Ini Model Rancangan Petunjuk Keluar (Outguide) Untuk 

Penyimpanan Rekam Medis Rawat Jalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 4.1 Rancangan Petunjuk Keluar (outguide) 

 

Dari gambar 4.1 diatas adalah rancangan petunjuk keluar 

(outguide) untuk penyimpanan rekam medis rawat jalan. Panjang 24 

cm dan lebar 17,5 cm. Pada  petunjuk keluar (outguide) tercantum : 

nama pasien, no. RM, tanggal keluar, dan tujuan RM/peminjam. 
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Nama Pasien        : 

No RM         : 

Tanggal Keluar        : 

Tujuan RM/Peminjam : 

 

17,5 cm 

24 cm 
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Di Bawah Ini Model Rancangan Petunjuk Keluar (Outguide) Untuk 

Penyimpanan Rekam Medis Rawat Jalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Rancangan Petunjuk Keluar (outguide) 

 

Dari gambar 4.2 diatas adalah rancangan petunjuk keluar 

(outguide) untuk penyimpanan rekam medis rawat jalan. Panjang 35 

cm dan lebar 24 cm. Pada  petunjuk keluar (outguide) tercantum : 

nama pasien, no. RM, tanggal keluar, dan tujuan RM/peminjam. 
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4.1.7 Prosedur Penggunaan Petunjuk Keluar (Outguide) Pada 

Penyimpanan Rekam Medis Rawat Jalan 

Dari hasil penelitian di BLUD RS Ratu Zalecha Martapura 

petugas penyimpanan rekam medis rawat jalan sudah tahu apa itu 

SOP. 

 

 

 

 

 

 

Pada penyimpanan rekam medis rawat jalan sudah ada Standar 

Operasional Prosedur (SOP), tetapi Standar Operasional Prosedur 

(SOP) tersebut di buat pada tahun 2010. 

 

 

 

 

 

 

Dibawah ini adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) 

penyimpanan rekam medis rawat jalan dan IGD di BLUD RS Ratu 

Zalecha Martapura, yaitu :  

1) Petugas administrasi pasien rawat jalan Bagian Administrasi 

Pasien dan Informasi medis menerima laporan pengembalian 

berkas rekam medis rawat jalan dari poliklinik-poliklinik dan 

Instalasi Gawat Darurat, 

2) Laporan pengembalian berkas rekam medis dari poliklinik-

poliklinik atau Instalasi Gawat darurat  ke Bagian Administrasi 

pasien dan Informasi Medis atau Unit kerja rekam medis satu 

jam sebelum berakhirnya jam kerja atau paling lambat 1 x 24 

jam, 

3) Petugas urusan administrasi rawat jalan Bagian Administrasi 

Pasien dan Informasi Medis mengkoreksi laporan 

“Iya…saya tau apa itu SOP ! Standar Operasional 

Prosedurkan…..!” 

 

Responden 2 

   

   

 

Iya, disini ada SOP penyimpanan rekam medis rawat jalan 

tahun 2010.  

 

Responden 1 
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pengembalian berkas rekam medis yang diterima dari poliklinik-

poliklinik dan Instalasi Gawat Darurat serta mencocokkannya 

dengan berkas rekam medis yang dikirim ke poliklinik-poliklinik 

atau Instalasi Gawat Darurat tersebut,  

4) Petugas urusan administrasi pasien rawat jalan Bagian 

Administrasi Pasien dan Informasi Medis mensortir berkas 

rekam medis yang telah dikoreksi perkelompok sesuai angka 

akhir dari 00 – 99 dan ditempatkan pada rak penyimpanan 

sementrara, dan  

5) Berkas rekam medis yang telah disortir, yang ditempatkan pada 

rak penyimpanan sementara oleh petugas penyimpanan 

dimasukkan ke ruang penyimpanan berkas rekam medis dan 

disusun pada rak penyimpanan sesuai dengan kelompok angka 

akhir, tengah dan pertama. 

   

 

 

 

 

Berdasarkan hasil usulan rancangan yang telah dibuat, adapun 

prosedur penggunaan petunjuk keluar (outguide) untuk penyimpanan 

rekam medis rawat jalan, sebagai berikut : 

1) Petugas pendaftaran rawat jalan mencatat nama pasien, nomor 

rekam medis, dan tujuan peminjam (poliklinik-poliklinik). 

2) Petugas penyimpanan rawat jalan mengambil catatan nama 

pasien, nomor rekam medis, dan tujuan peminjam yang sudah 

disediakan oleh petugas pendaftaran. 

3) Petugas penyimpanan rawat jalan mencarikan rekam medis 

pada rak penyimpanan yang akan diperlukan oleh poliklinik-

poliklinik sesuai dengan nama pasien, nomor rekam medisnya. 

4) Petugas penyimpanan rawat jalan menulis nama pasien, no. 

RM, tanggal keluar, dan tujuan RM atau peminjam yang 

tercantum pada petunjuk keluar (outguide).  

 

Iya, ada SOP penyimpanan rekam medis rawat jalan 

tahun 2010.  

Responden 2 
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5) Petugas penyimpanan rawat jalan meletakkan petunjuk keluar 

(outguide) ditempat rekam medis untuk pengganti rekam medis 

yang dikeluarkan dari rak penyimpanan. 

6) Petugas penyimpanan rawat jalan mengambil rekam medis 

pada rak penyimpanan. 

7) Petugas penyimpanan rawat jalan menyerahkan rekam medis 

kepada petugas pendistribusian untuk dikirim kepoliklinik-

poliklinik. 

8) Pengembalian rekam medis dari poliklinik-poliklinik pada akhir 

jam kerja dan pada setiap hari. 

9) Rekam medis yang dikembalikan dari poliklinik dicatat kedalam 

buku ekpedisi. 

10) Pada saat rekam medis dikembalikan, petugas penyimpanan 

rawat jalan mengoreksi rekam medis yang diterima dari 

poliklinik-poliklinik serta mencocokkannya dengan rekam medis 

yang dikirim ke poliklinik-poliklinik atau mencocokkan dengan 

buku ekpedisi. 

11) Petugas penyimpanan rawat jalan mengoreksi rekam medis 

perkelompok sesuai sistem angka akhir. 

12) Petugas penyimpanan rawat jalan mensortir rekam medis yang 

telah dikoreksi perkelompok sesuai sistem angka akhir dan 

ditempatkan pada rak penyimpanan sementara. 

13) Rekam medis yang telah disortir, yang ditempatkan pada rak 

penyimpanan sementara oleh petugas penyimpanan 

dimasukan ke ruang penyimpanan rekam medis dan disusun 

pada rak penyimpanan sesuai dengan sistem angka akhir. 

14) Petunjuk keluar (outguide) diambil atau dikeluarkan pada rak 

penyimpanan dan yang tercantum tulisan pada petunjuk keluar 

diganti dengan tulisan yang baru atau kertas yang baru. 
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4.2 Pembahasan Penelitian 

4.2.1 Rancangan Petunjuk Keluar (Outguide) Pada Penyimpanan 

Rekam Medis Rawat Jalan 

Di BLUD RS Ratu Zalecha Martapura pelayanan rawat jalan 

petugas pendaftaran berjumlah 6 orang, petugas logistik 1 orang, dan 

petugas penyimpanan rekam medis 1 orang. Penyimpanan rekam 

medis rawat jalan satu ruangan dengan pendaftaran pasien.  

Petunjuk keluar ini tetap berada di penyimpanan sampai rekam 

medis yang dipinjam dikembalikan dan disimpan kembali (Huffman, 

1994). Petunjuk keluar ini diletakkan sebagai pengganti pada tempat 

rekam medis yang diambil dari rak penyimpanan (Depkes, 1997). 

Petunjuk keluar (outguide) adalah folder plastik yang digunakan di 

tempat rekam medis ketika rekam medis telah dipindahkan dari 

penyimpanan (Abdelhak, 2001). Petunjuk keluar yaitu pengganti 

rekam medis yang akan dikeluarkan dari penyimpanan untuk tujuan 

,apapun (International Federation Health Organization, 1994). Di 

BLUD RS Ratu Zalecha Martapura pada penyimpanan rekam medis 

rawat jalan belum ada petunjuk keluar (outguide) pengganti rekam 

medis yang dikeluarkan dari rak penyimpanan.  

Sampai saat ini alat pengganti petunjuk keluar (outguide) belum 

ada. Tetapi petunjuk keluar (outguide) sudah dalam tahap 

perencanaan. Dengan tidak adanya petunjuk keluar (outguide) 

tersebut maka masalah yang ditemukan selama ini adalah rekam 

medis terselip pada rak penyimpanan yang lain, rekam medis tidak 

kembali sama sekali atau hilang jejak. Berdasarkan pengamatan 

pada penyimpanan rekam medis rawat jalan di BLUD RS Ratu 

Zalecha tanggal 27 sampai 29 juli 2011 rekam medis yang tidak ada 

pada rak penyimpan berjumlah 16 rekam medis. Rekam medis dari 

poliklinik-poliklinik tersebut sebagian saja yang mengembalikan pada 

akhir jam kerja, ada yang mengembalikan pada besok hari dan juga 

seminggu sekali karena pasien sering berobat ulang.  

Jenis petunjuk keluar atau tracer yang baik adalah biasanya 

ukurannya sama atau sedikit lebih besar dari rekam medis (WHO, 

2002). Pada gambar 4.1 (hal, 24) adalah model rancangan petunjuk 
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keluar (outguide) untuk penyimpanan rekam medis rawat jalan di 

BLUD RS Ratu Zalecha Martapura dengan panjang 24 cm dan lebar 

17,5 cm karena rekam medis rawat jalan yang ada di BLUD RS Ratu 

Zalecha Martapura panjang 22 cm dan lebar 15,5 cm. Petunjuk 

keluar (outguide) yang dirancang dengan panjang 24 cm dan lebar 

17,5 cm sangat efektif pada rak yang ada dipenyimpanan rekam 

medis rawat jalan di BLUD RS Ratu Zalecha Martapura. 

Pada gambar 4.2 (hal, 25) adalah model rancangan petunjuk 

keluar (outguide) untuk penyimpanan rekam medis rawat jalan di 

BLUD RS Ratu Zalecha Martapura dengan panjang 35 cm dan lebar 

24 cm karena rekam medis di BLUD RS Ratu Zalecha Martapura 

sudah ada perencanaan untuk membuat rekam medis rawat jalan 

sama dengan rekam medis rawat inap menggunakan cover. Jadi 

petunjuk keluar (outguide) tersebut harus lebih besar dari pada rekam 

medis karena memudahkan petugas memasukan dan mengeluarkan 

petunjuk keluar (outguide) dan bisa mengetahui ketika rekam medis 

tidak ada pada rak penyimpanan. 

Pendaftaran rawat jalan pada hari senin sampai kamis 

pendaftran rawat jalan tutup jam 11.00 WITA dan pada hari jum’at 

sabtu pendaftaran rawat jalan tutup jam 10.00 WITA. Petugas 

penyimpanan rawat jalan menunggu di ruangan penyimpanan rekam 

medis rawat jalan apakah rekam medis dari poliklinik-poliklinik 

dikembalikan pada akhir jam kerja atau tidak. Pada tanggal 27 juli 

2011 ada dua poliklinik, tanggal 28 juli 2011 ada empat poliklinik, dan 

tanggal 29 juli 2011 ada satu poliklinik yang mengembalikan pada 

akhir jam kerja atau setiap hari. sedangkan poliklinik yang lain 

mengembalikan rekam medis pada penyimpanan seminggu sekali. 

Semua rekam medis harus dikembalikan dari poliklinik pada akhir jam 

kerja dan pada setiap hari (IFHRO).  Pada penyimpanan rekam 

medis rawat jalan di BLUD RS Ratu Zalecha Martapura belum ada 

petunjuk keluar (outguide) karena sarana prasarana. Adanya sarana 

prasarana itu memerlukan biaya dan anggaran semakin bertambah.  
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 Menurut Depkes (1997), sistem penyimpanan menurut nomor 

ada 3, yaitu : 

1) Sistem Nomor Langsung (Straight Numerical) 

 Penyimpanan dengan nomor langsung adalah 

penyimpanan rekam medis dalam rak penyimpanan secara 

berturut sesuai dengan urutan nomornya. Misalnya keempat 

rekam medis berikut ini akan disimpan berurutan dalam satu 

rak, yaitu 465023, 465024, 465025, 465026. Dengan demikian 

sangatlah mudah sekaligus mengambil 50 buah rekam medis 

dengan nomor yang berurutan dari rak pada waktu diminta 

untuk keperluan pendidikan, maupun untuk pengambilan rekam 

medis yang tidak aktif.  

 Hal paling menguntungkan dari sistem nomor langsung 

adalah mudahnya melatih petugas–petugas yang harus 

melaksanakan pekerjaan penyimpanan tersebut. Namun sistem 

ini mempunyai kelemahan-kelemahan yang tidak dapat 

dihindarkan, pada saat penyimpanan rekam medis, petugas 

harus memperhatikan seluruh angka nomor sehingga mudah 

terjadi kekeliruan menyimpan. 

 Makin besar angka yang diperhatikan, maka makin besar 

kemungkinan membuat kesalahan. Hal yang menyebabkan 

kesalahan tersebut adalah tertukarnya urutan nomor, misal 

rekam medis nomor 465424 tersimpan pada tempat 

penyimpanan nomor 465524. Hambatan yang paling serius 

dalam sistem ini adalah terjadinya pekerjaan paling sibuk 

terkonsentrasi pada rak penyimpanan untuk nomor besar, yaitu 

rekam medis dengan nomor terbaru. 

2) Sistem Angka Akhir (Terminal Digit) 

 Penyimpanan dengan sistem angka akhir lazim disebut 

“terminal digit filling system”. Digunakan nomor-nomor dengan 

6 angka, yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok masing-

masing terdiri dari 2 angka. Angka pertama adalah kelompok 2 

angka yang terletak paling kanan, angka kedua adalah 
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kelompok 2 angka yang terletak ditengah, dan angka ketiga 

adalah kelompok 2 angka yang terletak paling kiri. Misalnya :  

 50      50        50 

angka ketiga        angka kedua           angka pertama 

 Dalam penyimpanan dengan sistem angka akhir ada 100 

kelompok angka pertama yaitu 00 sampai dengan 99. Pada 

waktu menyimpan, petugas harus melihat angka-angka 

pertama dan membawa rekam medis tersebut ke daerah rak 

penyimpanan untuk kelompok angka-angka pertama yang 

bersangkutan. Pada kelompok angka pertama ini rekam medis-

rekam medis disesuaikan urutan letaknya menurut angka 

kedua, kemudian rekam medis disimpan di dalam urutan sesuai 

dengan kelompok angka ketiga, sehingga dalam setiap 

kelompok penyimpanan nomor-nomor pada kelompok angka 

ketigalan, yang selalu berlainan. Sistem penyimpana angka 

lebih mengajukan untuk dipilih karena umum dipakai dan lebih 

mudah, efesien dan efektif. 

 Keuntungan dan kebaikan dari sistem penyimpanan 

angka akhir, seperti : 

a. Pertambahan jumlah rekam medis selalu tersebar secara 

merata ke 100 kelompok didalam rak penyimpanan. 

Petugas-petugas penyimpanan tidak akan terpaksa 

berdesak-desak disatu tempat (atau section), dimana 

rekam medis harus disimpan di rak. 

b. Pekerjaan akan terbagi rata mengingat setiap petugas 

rata-rata mengerjakan jumlah rekam medis yang hampir 

sama setiap section. 

c. Rekam medis yang tidak aktif dapat diambil dari rak 

penyimpanan dari setiap section, pada saat ditambahnya 

rekam medis baru disection tersebut. 

d. Jumlah rekam medis untuk tiap-tiap section terkontrol dan 

bisa dihindarkan timbulnya rak-rak kosong. 
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e. Dengan terkontrolnya jumlah rekam medis, membantu 

memudahkan perencanaan peralatan penyimpanan 

(jumlah rak). 

f. Kekeliruan menyimpan (misfile) dapat dicegah, karena 

petugas penyimpanan hanya memperhatikan dua angka 

dalam memasukkan rekam medis kedalam rak, sehingga 

jarang terjadi kekeliruan membaca angka. 

3) Sistem Angka Tengah (Middle Digit) 

 Disini penyimpanan rekam medis disurut dengan 

pasangan angka-angka sama halnya dengan sistem angka 

akhir, namun angka pertama, angka kedua, angka ketiga, 

berbeda letaknya dengan sistem angka akhir. Dalam hal ini 

angka yang terletak ditengah-tengah menjadi angka pertama, 

pasangan angka yang terletak paling kiri menjadi angka kedua, 

dan pasangan angka paling kanan menjadi angka ketiga. 

 Misalnya :   58-78-96 

    58-78-97 

   58-78-98 

        58-78-99 

        59-78-00 

        59-78-01 

 Keuntungan dan kebaikan dari sistem penyimpanan 

sistem angka tengah, seperti : 

a. Memudahkan pengambilan 100 buah rekam medis yang 

nomornya berurutan. 

b. Penggantian dari sistem nomor langsung ke sistem angka 

tengah lebih mudah dari pada penggantian sistem nomor 

langsung ke sistem angka akhir. 

c. Kelompok 100 buah rekam medis yang nomornya 

berurutan, pada sistem nomor langsung adalah sama 

persis dengan kelompok 100 buah rekam medis untuk 

sistem angka tengah. 

d. Dalam sistem angka tengah penyebaran nomor-nomor 

lebih merata pada rak penyimpanan, jika dibandingkan 
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dengan sistem nomor lansung, tetapi masih tidak 

menyamai sistem angka akhir. 

e. Petugas-petugas penyimpanan, dapat dibagi untuk 

bertugas pada section penyimpanan tertentu, dengan 

demikian kekeliruan penyimpanan dapat dicegah. 

Beberapa kekurangan sistem penyimpanan  angka 

tengah, adalah : 

a. Memerlukan latihan dan bimbingan yang lebih lama. 

b. Terjadi rak-rak lowong pada beberapa apabila rekam 

medis-rekam medis dialihkan ke tempat penyimpanan 

tidak aktif. 

c. Sistem angka tengah tidak dapat digunakan dengan baik 

untuk nomor-nomor yang lebih dari 6 angka. 

 Di BLUD RS Ratu Zalecha Martapura penyimpanan rekam 

medis rawat jalan menggunakan sistem angka akhir. Akan tetapi 

petugas bisa menemukan rekam medis pada rak penyimpanan 

dengan cara seperti di bawah ini : 

Misalnya :  00 – 00 – 06      

Dilihat dari angka akhir, pertama dan tengah. Dengan cara seperti itu 

petugas bisa menemukan rekam medis yang dicari pada rak 

penyimpanan.  

Jenis petunjuk keluar atau tracer yang baik adalah dalam 

bentuk kartu, biasanya ukurannya sama atau sedikit lebih besar dari 

rekam medis (WHO, 2002). Model usulan rancangan petunjuk keluar 

(outguide) untuk penyimpanan rekam medis rawat jalan yaitu panjang 

35 cm dan lebar 24 cm. Petunjuk keluar (outguide) tersebut biasanya 

ukurannya sedikit lebih besar dari rekam medis karena bisa 

memudahkan petugas memasukan dan mengeluarkan petunjuk 

keluar (outguide) dan bisa mengetahui ketika rekam medis tidak ada 

pada rak penyimpanan.  

Dari petunjuk keluar berwarna sangat membantu petugas 

dalam menandai lokasi yang benar untuk penyimpanan kembali 

rekam medis. Petunjuk keluar digunakan berulang-ulang, maka bahan 

yang kuat merupakan hal yang penting (Huffman, 1994). 
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Dalam rancangan petunjuk keluar (outguide) tersebut berbahan 

plastik keras berwarna orange karena bisa digunakan berulang-ulang 

dan sangat membantu petugas dalam menandai lokasi yang benar 

untuk penyimpanan kembali.  

  Menurut (WHO, 2002), jenis petunjuk keluar atau tracer harus 

tercantum :  

a. Nama pasien 

b. Nomor rekam medis, 

c. Tujuan rekam medis atau peminjam, dan  

d. Tanggal keluar. 

Berdasarkan hasil usulan rancangan petunjuk keluar (outguide) 

untuk rekam medis rawat jalan di BLUD RS Ratu Zalecha Martapura 

adapun yang tercantum didalamnya, yaitu : 

a.  Nama pasien                 : untuk mengetahui atas nama rekam   

medis pasien yang dipinjam. 

b.  No. RM                          : untuk mengetahui nomor rekam medis 

pasien yang dipinjam. 

c. Tanggal keluar               : untuk mengetahui tanggal keluar 

rekam medis pasien yang dipinjam. 

d. Tujuan RM/peminjam     :  untuk mengetahui tujuan peminjam 

rekam medis pasien yang dipinjam. 

4.2.2 Prosedur Penggunaan Petunjuk Keluar (Outguide) Pada 

Penyimpanan Rekam Medis Rawat Jalan 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 

tahun 2009 tentang rumah sakit pada penjelasan pasal 13 ayat 3 

menjelaskan Standar operasional prosedur adalah suatu perangkat 

instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan 

proses kerja rutin tertentu. Standar operasional prosedur harus 

diketahui oleh setiap unit/petugas yang terlibat dalam suatu proses 

kegiatan tersebut. Karena dengan adanya standar operasional 

prosedur (SOP) diharapkan pekerjaan dalam suatu kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan dapat dipertanggung 

jawabkan (Wakhinuddin, 2006). 
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Berdasarkan hasil penelitian di penyimpanan rekam medis 

rawat jalan di BLUD RS Ratu Zalecha Martapura Standar 

Operasional Prosedur (SOP) sudah ada akan tetapi belum berjalan 

dengan baik. 

Semua rekam medis harus dikembalikan dari poliklinik pada 

akhir jam kerja dan pada setiap hari (IFHRO). Dalam pengembalian 

rekam medis rawat jalan di BLUD RS Ratu Zalecha Martapura dari 

poliklinik-poliklinik ada sebagian yang mengembalikan pada akhir jam 

kerja, pada besok hari, dan satu minggu sekali. Karena pasien sering 

berobat ulang. Akan tetapi pada Standar Operasional Prosedur 

(SOP) yang ada di BLUD RS Ratu Zalecha Martapura pada 

penyimpanan rekam medis rawat jalan yaitu bahwa pengembalian 

berkas rekam medis dari poliklinik-poliklinik ke Bagian Administrasi 

pasien dan Informasi Medis satu jam sebelum berakhirnya jam kerja 

atau paling lambat 1x24 jam.  

Untuk prosedur petunjuk keluar (outguide) belum ada. 

Berdasarkan hasil rancangan yang telah dibuat peneliti, adapun 

prosedur penggunaan petunjuk keluar (outguide) untuk penyimpanan 

rekam medis rawat jalan, sebagai berikut : 

1)     Petugas pendaftaran rawat jalan mencatat nama pasien, nomor 

rekam medis, dan tujuan peminjam (poliklinik-poliklinik). 

2) Petugas penyimpanan rawat jalan mengambil catatan nama 

pasien, nomor rekam medis, dan tujuan peminjam yang sudah 

disediakan oleh petugas pendaftaran. 

3) Petugas penyimpanan rawat jalan mencarikan rekam medis 

pada rak penyimpanan yang akan diperlukan oleh poliklinik-

poliklinik sesuai dengan nama pasien, nomor rekam medisnya. 

4) Jenis petunjuk keluar atau tracer harus tercantum nama pasien, 

no. RM, tanggal keluar, dan tujuan RM atau peminjam (WHO, 

2002). 

Petugas penyimpanan rawat jalan menulis nama pasien, no. 

RM, tanggal keluar, dan tujuan RM atau peminjam yang 

tercantum pada petunjuk keluar (outguide).  
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5) Petugas meletakkan petunjuk keluar (outguide) ditempat rekam 

medis yang dikeluarkan untuk pengganti rekam medis yang 

dikeluarkan dari penyimpanan (Huffman, 1994). 

Petugas penyimpanan rawat jalan meletakkan petunjuk keluar 

(outguide) ditempat rekam medis untuk pengganti rekam medis 

yang dikeluarkan dari rak penyimpanan. 

6) Hanya petugas-petugas rekam medis yang dibenarkan 

menangani rekam medis. Dokter-dokter, staf rumah sakit, 

pegawai-pegawai dari bagian lain tidak diperkenankan 

mengambil rekam medis dari tempat penyimpanannya 

(Depkes, 1997). 

Petugas penyimpanan rawat jalan mengambilkan rekam medis 

pada rak penyimpanan. 

7) Petugas penyimpanan rawat jalan menyerahkan rekam medis 

kepada petugas pendistribusian untuk dikirim kepoliklinik-

poliklinik. 

8) Semua rekam medis harus dikembalikan dari poliklinik pada 

akhir jam kerja dan pada setiap hari (IFHRO). 

Pengembalian rekam medis dari poliklinik-poliklinik pada akhir  

jam kerja dan pada setiap hari. 

9) Rekam medis yang dikembalikan dari poliklinik dicatat kedalam 

buku ekpedisi. 

10) Pada saat rekam medis dikembalikan, petugas penyimpanan 

rawat jalan mengoreksi rekam medis yang diterima dari 

poliklinik-poliklinik serta mencocokkannya dengan rekam medis 

yang dikirim ke poliklinik-poliklinik atau mencocokkan dengan 

buku ekpedisi. 

11) Petugas penyimpanan rawat jalan mengoreksi rekam medis 

perkelompok sesuai sistem angka akhir. 

12) Petugas penyimpanan rawat jalan mensortir rekam medis yang 

telah dikoreksi perkelompok sesuai sistem angka akhir dan 

ditempatkan pada rak penyimpanan sementara. 

13) Rekam medis yang telah disortir, yang ditempatkan pada rak 

penyimpanan sementara oleh petugas penyimpanan 
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dimasukan ke ruang penyimpanan rekam medis dan disusun 

pada rak penyimpanan sesuai dengan sistem angka akhir. 

14) Ketika penyimpanan kembali, tulisan yang tercantum pada 

petunjuk keluar (outguide) akan dihapus atau tersedia kosong 

dan diganti dengan tulisan yang baru (kertas yang baru) 

(IFHRO). 

Petunjuk keluar (outguide) diambil atau dikeluarkan pada rak 

penyimpanan dan yang tercantum tulisan pada petunjuk keluar 

diganti dengan tulisan yang baru atau kertas yang baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

44 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Di BLUD RS Ratu Zalecha Martapura sampai dengan juli 2011 

penyimpanan rekam medis rawat jalan masih belum menggunakan petunjuk 

keluar (outguide). Maka peneliti membuatkan rancangan petunjuk keluar 

(outguide). 

5.1.1 Rancangan Petunjuk Keluar (Outguide) Pada Penyimpanan 

Rekam Medis Rawat Jalan 

 Rancangan petunjuk keluar (outguide) pada penyimpanan rekam 

medis rawat jalan dengan panjang 35 cm dan lebar 24 cm. Dari 

petunjuk keluar (outguide) yang berwarna orange sangat membantu 

petugas dalam menandai lokasi yang benar untuk penyimpanan 

kembali rekam medis. Petunjuk keluar tersebut berbahan plastik keras. 

Dalam petunjuk keluar (outguide) tercantum nama pasien, no. RM, 

tanggal keluar, dan tujuan RM atau peminjam. 

5.1.2 Prosedur Penggunaan Petunjuk Keluar (Outguide) Pada 

Penyimpanan Rekam Medis Rawat Jalan 

 Pada penyimpanan rekam medis rawat jalan di BLUD RS Ratu 

Zalecha Martapura Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah ada 

tetapi untuk prosedur petunjuk keluar (outguide) belum ada. Dengan 

belum adanya petunjuk keluar (outguide) maka hasil usulan rancangan 

yang telah dibuat, adapun prosedur penggunaan petunjuk keluar 

(outguide) untuk penyimpanan rekam medis rawat jalan. 

  

5.2 Saran 

5.2.1 Rancangan Petunjuk Keluar (Outguide) Pada Penyimpanan 

Rekam Medis Rawat Jalan 

 Sebaiknya di BLUD RS Ratu Zalecha Martapura pada 

penyimpanan rekam medis rawat jalan menggunakan petunjuk keluar 

(outguide) untuk pengganti rekam medis yang akan dikeluarkan dari 

penyimpanan untuk tujuan apapun. 
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5.2.2 Prosedur Penggunaan Petunjuk Keluar (Outguide) Pada 

Penyimpanan Rekam Medis Rawat Jalan 

 Sebaiknya Standar Operasional Prosedur (SOP) di BLUD RS 

Ratu Zalecha Martapura pada penyimpanan rekam medis rawat jalan 

dapat dijalankan dengan baik. 

 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di BLUD RS Ratu 

Zalecha Martapura pada penyimpanan rekam medis rawat jalan yaitu 

bahwa pengembalian berkas rekam medis dari poliklinik-poliklinik ke 

Bagian Administrasi pasien dan Informasi Medis satu jam sebelum 

berakhirnya jam kerja atau paling lambat 1x24 jam. Sebaiknya di 

BLUD RS Ratu Zalecha Martapura rekam medis rawat jalan di 

kembalikan dari poliklinik ke penyimpanan pada akhir jam kerja atau 

setiap hari agar petugas penyimpanan rekam medis bisa 

mengembalikan rekam medis  ke rak penyimpanan pada setiap hari. 
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