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PENGARUH DESIGN TRACER TERHADAP PENYIMPANAN BERKAS REKAM MEDIS RAWAT 

JALAN DI PUSKESMAS KAPAS Chamelia Ramadlan1), Sudalhar2), Tegar Wahyu Yudha 

Pratama1) 1)Program Studi Diploma III Perekam dan Informasi Kesehatan Stikes 

Muhammadiyah Bojonegoro 2)Program Studi S1 Perekam dan Informasi Kesehatan 

Stikes Muhammadiyah Bojonegoro ABSTRAK Latar Belakang : Salah satu kegiatan yang 

dilaksanakan dalam unit rekam medis pada sistem pengelolaan yaitu penyimpanan 

berkas rekam medis.  

 

Penyimpanan berkas rekam medis sangat penting untuk dilakukan dalam suatu institusi 

pelayanan kesehatan karena dapat mempermudah dan mempercepat ditemukan 

kembali berkas rekam medis yang disimpan dalam rak penyimpanan, mudah dalam 

pengambilan dari tempat penyimpanan, mudah pengembaliannya, melindungi berkas 

rekam medis dari bahaya pencurian, bahaya kerusakan fisik, kimiawi, dan biologi dalam 

pelaksanaan penyimpanan berkas rekam medis di Puskesmas Kapas.  

 

Tujuan : Mengidentifikasi pengaruh design Tracer terhadap penyimpanan berkas rekam 

medis rawat jalan Puskesmas Kapas. Metode : Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian deskriptif studi kasus yang mendefinisikan suatu fenomena secara apa 

adanya. Hasil : Nilai p _vau Asig)00a 0,05 yang artinya bahwa penggunaan petunjuk 

keluar (tracer) memberikan pengaruh atau perubahan yang signifikan terhadap kuliatas 

pengelolaan berkas rekam medis di Puskesmas Kapas.  

 

Kesimpulan : Ada pengaruh dalam penggunaan petunjuk keluar (tracer) dapat 

meningkatkan penilaian kuliatas pengelolaan berkas rekam medis rawat jalan di 

Puskesmas Kapas. Kata Kunci : Pengelolaan Rekam Medis, Desain Tracer. Korespondensi: 
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Mobile: +6285707791391. LATAR BELAKANG Pengelolaan penyimpanan berkas rekam 

medis sangat penting untuk dilakukan dalam suatu institusi pelayanan kesehatan karena 

dapat mempermudah dan mempercepat ditemukan kembali berkas rekam medis yang 

disimpan dalam rak penyimpanan, mudah dalam pengambilan dari tempat 

penyimpanan, mudah pengembaliannya, melindungi berkas rekam medis dari bahaya 

pencurian, bahaya kerusakan fisik, kimiawi, dan biologi.  

 

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Puskesmas Kapas sudah terakreditasi 

dengan status pelayanan kesehatan utama pada Januari 2018 dan terdapat 4.000 jumlah 

berkas rekam medis yang dikelola dengan sistem penyimpanan sentralisasi berdasarkan 

wilayah dengan penomoran family folder dan disimpan secara numerik menggunakan 

sistem penjajaran SNF (Straight Numerical Filing), namun dalam sistem penyimpanan 

yang diberlakukan masih ditemukan adanya dampak yang timbul seperti hilangnya 

berkas rekam medis, jika berkas rekam medis hilang maka akan hilang pula berkas 

rekam medis satu keluarga, kesalahan letak dalam menyimpan Jurnal Hospital Science 

(2019), 3(2): 20-27 ISSN: 2598-0122 (online) 35 berkas rekam medis dan tentunya hal 

tersebut dapat menghambat dalam penyediaan berkas rekam medis pasien yang 

dibutuhkan dengan tidak bisa maksimal.  

 

Dalam pelaksanaan sistem pengelolaan di Puskesmas Kapas menggunakan sentralisasi 

berdasarkan wilayah, yaitu dimana berkas rekam medis pasien rawat jalan dijadikan satu 

dalam ruang filing yang disimpan berdasarkan tiap masing-masing wilayah dengan 

sistem penomoran family folder yaitu dalam satu berkas rekam medis digunakan oleh 

satu keluarga dan disimpan secara numerik menggunakan SNF (Straight Numerical 

Filing) yang dimana merupakan suatu sistem penyimpanan berkas rekam medis 

berdasarkan urutan langsung nomor rekam medisnya dalam rak penyimpanan.  

 

Dalam hal ini masih ditemukan adanya kesalahan letak (misfile) karena belum 

menggunakan tracer sebagai alat kendali untuk keluar dan masuknya berkas rekam 

medis pada rak penyimpanan dan dapat menghambat dalam penyediaan berkas rekam 

medis pasien serta menjadikan berkas rekam medis yang dicari tidak ditemukan atau 

tidak tersedia. Apabila permasalahan- permasalahan tersebut tidak segera di tinjau 

tentunya pelayanan terhadap pasien tidak bisa di maksimalkan serta timbul ketidak 

puasan dalam pelayanan kepada pasien.  

 

Dari permasalahan diatas, maka solusi yang dapat dilakukan antara lain melakukan 



edukasi terkait pelaksanaan sistem pengendalian berkas rekam medis di filing rawat 

jalan serta melakukan peninjauan ulang apakah sistem penyimpanan masih bisa efektif 

dengan semakin bertambahnya berkas rekam medis yang disimpan dan perlu 

diberlakukannya tracer (Ariani, 2017) yang mana nantinya pelayanan terhadap pasien di 

Puskesmas Kapas dapat di maksimalkan.  

 

Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian tentang “euDes 

Tracer Terhadap Penyimpanan Berkas Rekam Medis Rawat Jaaukema Kas METODE 

PENELITIAN 1. Design Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif studi kasus. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 

2018 di Puskesmas Kapas. 2.  

 

Definisi Operasional Perancangan petunjuk keluar (tracer) dengan bahan kertas buffalo 

ukuran F4 (33 cm x 21,5 cm) berisi nomor rekam medis, nama KK, tujuan peminjaman, 

tanggal keluar, tanggal kembali dan keterangan. Tata cara menggunakan petunjuk 

keluar (tracer), pengelolaan penyimpanan berkas ekam medis meliputi pengambilan, 

pengembalian, penyimpanan, dan sistem telusur berks rekam medis. 3.  

 

Instrument Penelitian Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan 

mengunakan observasi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pengendalian berkas rekam medis dengan menggunakan lembar check list, serta 

menggunakan pedoman wawancara kepada responden. 4. Etika Penelitian Etika 

penelitian meliputi informed consent (lembar persetujuan), anonimity (tanpa nama), 

Confidentiality (kerahasiaan). HASIL 1.  

 

Rancangan Petunjuk Keluar (Tracer) Pada Penyimpnan Berkas Rekam Medis Rawat Jalan 

Dari hasil penelitian di Puskesmas Kapas pada penyimpanan berkas rekam medis rawat 

jalan belum ada petunjuk keluar (tracer) sebagai pengganti petunjuk keluar berkas 

rekam medis/ alat bantu penelusur berkas rekam medis. Dengan tidak adanya petunjuk 

keluar maka petugas mengeluh akan sering terjadinya berkas rekam medis yang hilang, 

sulitnya pengembalian berkas rekam medis ke dalam rak, dan kesalahan letak 

penyimpanan berkas rekam medis.  

 

Hal ini sesuai dengan pernyataan responden yang menyatakan bahwa : “Sat belm 

dtrapareka medis yang keluar karena masih belum begitu memahami terkait cara 

penggunaannya dan harus memikirkan terkait sarana prasarana yang pastinya akan 

menambah biaya, sebenarnya disini ada buku ekspedisi tetapi sudah lama tidak 

digunakan karena keterbatasan petugas. Sering terjadi masalah juga diantaranya rekam 

medis yang sering hilang terus salah tempat penyimpanan berkas dan susah Ramadlan 

C, Sudalhar, Pratama TWY./Pengaruh design tracer terhadap penyimpanan 36 dalam 



mengembalikan rekam medis ke dlak”. 2.  

 

Prosedur Penggunaan Petunjuk Keluar (Tracer) Pada Penyimpnan Berkas Rekam Medis 

Rawat Jalan Dari hasil penelitian di Puskesmas Kapas pada penyimpanan berkas rekam 

medis rawat jalan sudah ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dibuat pada 

tahun 2017, tetapi belum ada SOP petunjuk keluar (tracer). Sesuai dengan hasil 

wawancara peneliti kepada responden yang menyatakan: “SOPpimpnaaadapdabua 

Februari tahun 2017, tapi didalamnya belum ada penjelasan tentang petunjuk keluar 

karena disini belum pernah tahu tracer dan belm ph aaetuk kelr tra Dibawah ini adalah 

SOP (Standar Operasional Prosedur) penyimpanan berkas rekam medis rawat jalan di 

Puskesmas Kapas Bojonegoro, yaitu : a. Petugas pendaftaran menerima semua kartu 

status yang datang dari unit pelayanan. b.  

 

Petugas pendaftaran kembali dan mengecek melalui data register jumlah seluruh pasien 

yang berobat di unit pelayanan. c. Petugas mengurutkan rekam medis pasien sesuai 

dengan nomor urut indexnya. d. Petugas memeriksa di data monitoring apakah sudah 

ada biodata kepala keluarga pasien atau belum, jika belum ada maka segera dientry. e.  

 

Petugas menyiapkan rekam medis pasien di rak penyimpanan untuk dimasukkan 

kedalam rak penyimpanan. f. Petugas memasukkan kedalam rak penyimpanan. 

Berdasarkan hasil usulan rancangan yang telah dibuat oleh peneliti, adapun prosedur 

penggunaan petunjuk keluar untuk penyimpanan berkas rekam medis rawat jalan, 

sebagai berikut : a.  

 

Petugas pendaftaran mencatat nomor rekam medis, nama KK, tujuan peminjam 

(poliklinik-poliklinik), tanggal keluar, tanggal kembali dan keterangan (yang 

meminjam/mengambil) yang sudah tercantum dalam petunjuk keluar. b. Petugas 

pendaftaran membawa petunjuk keluar yang sudah terisi ke ruang penyimpanan untuk 

mencari berkas rekam medis sesuai dengan nomor rekam medis dan nama KK (Kepala 

Keluarga). c.  

 

Setelah berkas rekam medis ditemukan, petugas meletakkan petunjuk keluar di rak 

penyimpanan untuk pengganti berkas rekam medis yang dikeluarkan atau diambil dari 

rak penyimpanan. d. Petugas pendaftaran mendistribusikan berkas rekam medis sesuai 

urutan antrian untuk dikirim ke poliklinik tujuan. e. Berkas rekam medis yang 

dikembalikan setelah pelayanan dari poliklinik dicatat kedalam buku ekspedisi. f.  

 

Pada saat berkas rekam medis dikembalikan, petugas pendaftaran mengoreksi rekam 

medis yang diterima dari poliklinik atau mencocokkan dengan buku ekspedisi apakah 

jumlah yang diterima sesuai dengan jumlah keluar. g. Petugas penyimpanan mensortir 



rekam medis perkelompok sesuai dengan kode wilayah. h. Rekam medis yang telah 

disortir oleh petugas penyimpanan dikembalikan atau disimpan pada rak penyimpanan 

dan disusun sesuai dengan kode wilayah serta nomor urut rekam medisnya. i.  

 

Pada saat melakukan penyimpanan berkas rekam medis pada rak penyimpanan 

tersebut, petunjuk keluar diambil atau dikeluarkan dari rak penyimpanan dengan 

mengisi tanggal kembali. 3. Sebelum Menggunakan Petunjuk Keluar (Tracer) Pada 

Penyimpanan Berkas Rekam Medis Rawat Jalan Tabel 4.5 Penilaian kualitas pengelolaan 

berkas rekam medis sebelum menggunakan petunjuk keluar (tracer) di Puskesmas 

Kapas pada bulan Agustus tahun 2018. No.  

 

Penilaian Frekuensi Prosentase (%) 1. 2. 3. Baik Cukup Kurang 0 39 55 0 41,49 58,51 

Jumlah 94 100 Berdasarkan tabel 4.5 penilaian kualitas pengelolaan berkas rekam medis 

sebelum menggunakan petunjuk keluar (tracer) sebagian besar 55 berkas atau 58,51% 

berkas rekam medis di nilai kurang dalam kualitas pengelolaanya.  

 

Hal ini diperkuat oleh peneliti Jurnal Hospital Science (2019), 3(2): 20-27 ISSN: 

2598-0122 (online) 37 dengan melakukan wawancara kepada responden, yang 

menyatakan bahwa : “yngmengmbilreka istidk ny petugas pendaftaran/ petugas 

penyimpanan saja, tetapi perawat/ bidan poliklinik juga melakukan. Jika ada rekam 

medis yang tidak ditemukan langsung dibuatkan baru.  

 

Untuk pengambilannya disini tidak menggunakan tracer sebagai petunjuk keluar, hanya 

dengan menggunakan kartu berobat pasiennya. Pengembalian rekam medis dilakukan 

setelah selesai pelayanan, tetapi tidak tahu apakah yang dikembalikan itu semuanya 

karena petugas tidak pernah mengecek, dan rekam medis disimpan besok pga sempt 

pasa 4. Sesudah Menggunakan Petunjuk Keluar (Tracer) Pada Penyimpanan Berkas 

Rekam Medis Rawat Jalan Tabel 4.6  

 

Penilaian kualitas pengelolaan berkas rekam medis sesudah menggunakan petunjuk 

keluar (tracer) di Puskesmas Kapas pada bulan Agustus tahun 2018. No. Penilaian 

Frekuensi Prosentase (%) 1. 2. 3. Baik Cukup Kurang 80 14 0 85,11 14,89 0 Jumlah 94 100 

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa penilaian kualitas pengelolaan berkas rekam 

medis sesudah menggunakan petunjuk keluar (tracer) sebagian besar 80 berkas atau 

85,11% berkas rekam medis di nilai baik dalam kualitas pengelolaanya.  

 

Hal ini diperkuat oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada responden, yang 

menyatakan bahwa : “Dengn dny cer at a pencarian rekam medis yang tidak ada dalam 

rak penyimpanan saat akan dibutuhkan, dapat mengetahui kalau rekam medis telah 

keluar dari rak, memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pasien, penyimpanan 



rekam medis lebih mudah dan cepat dari biasanya serta dapat meminimalisir terjadinya 

kesalahan letak saat menyimpan berkas ke rak pimpna 5.  

 

Analisa Perbedaan Sesudah dan Sebelum Menggunakan Petunjuk Keluar (Tracer) Pada 

Penyimpanan Berkas Rekam Medis Rawat Jalan Ho : tidak ada pengaruh antara hasil 

sebelum dan sesudah menggunakan petunjuk keluar tracer. H1 : ada pengaruh anatara 

hasil sebelum dan sesudah menggunakan petunjuk keluar tracer. Alpha : 5%. Jika 

p_value atau asymp sig < alpha maka Ho ditolak.  

 

Dari hasil analisis Wilcoxon didapatkan: Nilai p_value 0,000 < 0,05 ? Ho ditolak yang 

artinya bahwa terdapat pengaruh antara hasil sebelum dan sesudah menggunakan 

petunjuk keluar tracer. Tabel 4.7 Analisa prosentase dan perbedaan rata-rata perbedaan 

sebelum dan sesudah menggunakan petunjuk keluar (tracer) di Puskesmas Kapas pada 

bulan Agustus tahun 2018.  

 

Dilihat pada table 4.7 didapatkan bahwa penilaian kualitas pengelolaan berkas rekam 

medis sebagian besar kurang atau 58,51% sebelum menggunakan petunjuk keluar 

(tracer), sedangkan penilaian kualitas pengelolaan berkas rekam medis sebagian besar 

baik atau 85,11% sesudah menggunakan petunjuk keluar (tracer).  

 

Sebelum Sesudah No Penilaian Frekuensi Prosentase (%) Frekuensi Prosentase (%) 1. 

Baik 0 0 80 85,11 2. Cukup 39 41,49 14 14,89 3. Kurang 55 58,51 0 0 Jumlah 94 100 94 

100 Jumlah nilai X 202 601 Ramadlan C, Sudalhar, Pratama TWY./Pengaruh design tracer 

terhadap penyimpanan 38 1. Rancangan Petunjuk Keluar (Tracer) Pada Penyimpnan 

Berkas Rekam Medis Rawat Jalan Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui 

bahwa di Puskesmas Kapas belum diberlakukan petunjuk keluar (tracer) pada 

penyimpanan berkas rekam medisnya, sehingga petugas mengeluh akan sering 

terjadinya berkas rekam medis yang hilang dan kesalahan letak penyimpanan berkas 

rekam medis.  

 

Hal ini didukung oleh penelitian Ariani (2017), yang menyatakan bahwa dalam 

pengambilan dan pengembalian berkas rekam medis di rak file harus menggunakan 

tracer supaya lebih mudah dan cepat. Berdasarkan International Federation Health 

Organization (1994) menyatakan bahwa petunjuk keluar merupakan pengganti berkas 

rekam medis yang akan di keluarkan dari rak penyimpanan untuk tujuan apapun. 

Petunjuk keluar ini diletakkan sebagai pengganti pada tempat rekam medis yang 

diambil dari rak penyimpanan (Depkes, 1997).  

 

Petunjuk keluar ini tetap berada di rak penyimpanan sampai berkas rekam medis yang 

dipinjam dikembalikan dan disimpan kembali (Huffman, 1994). Di Puskesmas Kapas 



terdapat satu petugas untuk penyimpanan berkas namun petugas tersebut tidak hanya 

fokus pada satu tugas itu saja, melainkan merangkap juga sebagai supir ambulance jadi 

seringkali berkas rekam medis terlambat kembali ke rak penyimpanan, jika diberlakukan 

tracer tentunya berkas akan mudah dicari, meminimalisir kesalahan letak, dan untuk 

pengembalian berkas pun akan lebih mudah sehingga lebih efisien waktu. 2.  

 

Prosedur Penggunaan Petunjuk Keluar (Tracer) Pada Penyimpanan Berkas Rekam Medis 

Rawat Jalan Di Puskesmas Kapas belum terdapat SOP terkait penggunaan petunjuk 

keluar (tracer). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 

tentang rumah sakit pasal 13 ayat 3 menjelaskan bahwa standar operasional prosedur 

adalah suatu perangkat instruksi atau langkah- langkah yang dilakukan untuk 

menyelesaikan proses kerja rutin tertentu.  

 

Standar operasional prosedur harus diketahui oleh setiap unit/ petugas yang terlibat 

dalam suatu proses kegiatan tersebut. Hal ini didukung oleh Wakhinuddin (2006), 

Karena dengan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) diharapkan pekerjaan 

dalam suatu kegiatan dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan dapat 

dipertanggung jawabkan.  

 

Belum adanya SOP terkait penggunaan petunjuk keluar berkas rekam medis (tracer) 

dikarenakan kurangnya pengetahuan petugas terhadap pengelolaan rekam medis, 

karena di Puskesmas Kapas sendiri belum ada petugas yang merupakan lulusan rekam 

medis dan dari hasil wawancara juga diketahui bahwa setiap petugas yang berhubungan 

dengan pengelolaan rekam medis tidak pernah mendapatkan penyuluhan ataupun 

mengikuti seminar apapun terkait rekam medis. 3.  

 

Analisa Perbedaan Sesudah dan Sebelum Menggunakan Petunjuk Keluar (Tracer) Pada 

Penyimpanan Berkas Rekam Medis Rawat Jalan Dilihat dalam hasil penelitian pada tabel 

4.7 didapatkan bahwa sebagian besar 58,51% kurang dalam kualitas pengelolaan berkas 

rekam medis sebelum menggunakan petunjuk keluar (tracer), dan sesudah 

menggunakan petunjuk keluar (tracer) diperoleh dengan penilaian sebagian besar 

85,11% baik.  

 

Hasil analisis data uji Wilcoxon dengan SPSS diperoleh nilai p_value atau asymp sig 

0,000 < alpha 0,05 yang artinya ada pengaruh antara sebelum dan sesudah 

menggunakan petunjuk keluar (tracer) di Puskesmas Kapas. Sehingga disimpulkan 

bahwa penggunaan petunjuk keluar (tracer) memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap kuliatas pengelolaan berkas rekam medis di Puskesmas Kapas. Dan semakin 

baik kualitas pengelolaan berkas rekam medis rawat jalan maka semakin baik pula 

kualitas pelayanan yang diberikan.  



 

Hal ini didukung Sahid Raharjo (2017) bahwa dasar pengambilan keputusan dalam uji 

Wilcoxon apabila nilai Asymp.Sig (2- tailed) lebih kecil dari < 0,05, maka H1 diterima. 

Sebaliknya jika nilai Asymp.Sig (2- tailed) lebih besar dari > 0,05, maka H1 ditolak. 

Artinya ada pengaruh atau perubahan antara dua kelompok sampel tersebut. Menurut 

Azwar (2010), puskesmas dalam rangka mencapai keberhasilan. PEMBAHASAN Jurnal 

Hospital Science (2019), 3(2): 20-27 ISSN: 2598-0122 (online) 39 4.  

 

Rancangan Petunjuk Keluar (Tracer) Pada Penyimpnan Berkas Rekam Medis Rawat Jalan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa di Puskesmas Kapas belum 

diberlakukan petunjuk keluar (tracer) pada penyimpanan berkas rekam medisnya, 

sehingga petugas mengeluh akan sering terjadinya berkas rekam medis yang hilang dan 

kesalahan letak penyimpanan berkas rekam medis.  

 

Hal ini didukung oleh penelitian Ariani (2017), yang menyatakan bahwa dalam 

pengambilan dan pengembalian berkas rekam medis di rak file harus menggunakan 

tracer supaya lebih mudah dan cepat. Berdasarkan International Federation Health 

Organization (1994) menyatakan bahwa petunjuk keluar merupakan pengganti berkas 

rekam medis yang akan di keluarkan dari rak penyimpanan untuk tujuan apapun. 

Petunjuk keluar ini diletakkan sebagai pengganti pada tempat rekam medis yang 

diambil dari rak penyimpanan (Depkes, 1997).  

 

Petunjuk keluar ini tetap berada di rak penyimpanan sampai berkas rekam medis yang 

dipinjam dikembalikan dan disimpan kembali (Huffman, 1994). Di Puskesmas Kapas 

terdapat satu petugas untuk penyimpanan berkas namun petugas tersebut tidak hanya 

fokus pada satu tugas itu saja, melainkan merangkap juga sebagai supir ambulance jadi 

seringkali berkas rekam medis terlambat kembali ke rak penyimpanan, jika diberlakukan 

tracer tentunya berkas akan mudah dicari, meminimalisir kesalahan letak, dan untuk 

pengembalian berkas pun akan lebih mudah sehingga lebih efisien waktu. 5.  

 

Prosedur Penggunaan Petunjuk Keluar (Tracer) Pada Penyimpanan Berkas Rekam Medis 

Rawat Jalan Di Puskesmas Kapas belum terdapat SOP terkait penggunaan petunjuk 

keluar (tracer). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 

tentang rumah sakit pasal 13 ayat 3 menjelaskan bahwa standar operasional prosedur 

adalah suatu perangkat instruksi atau langkah- langkah yang dilakukan untuk 

menyelesaikan proses kerja rutin tertentu.  

 

Standar operasional prosedur harus diketahui oleh setiap unit/ petugas yang terlibat 

dalam suatu proses kegiatan tersebut. Hal ini didukung oleh Wakhinuddin (2006), 

Karena dengan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) diharapkan pekerjaan 



dalam suatu kegiatan dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan dapat 

dipertanggung jawabkan.  

 

Belum adanya SOP terkait penggunaan petunjuk keluar berkas rekam medis (tracer) 

dikarenakan kurangnya pengetahuan petugas terhadap pengelolaan rekam medis, 

karena di Puskesmas Kapas sendiri belum ada petugas yang merupakan lulusan rekam 

medis dan dari hasil wawancara juga diketahui bahwa setiap petugas yang berhubungan 

dengan pengelolaan rekam medis tidak pernah mendapatkan penyuluhan ataupun 

mengikuti seminar apapun terkait rekam medis. 6.  

 

Analisa Perbedaan Sesudah dan Sebelum Menggunakan Petunjuk Keluar (Tracer) Pada 

Penyimpanan Berkas Rekam Medis Rawat Jalan Dilihat dalam hasil penelitian pada tabel 

4.7 didapatkan bahwa sebagian besar 58,51% kurang dalam kualitas pengelolaan berkas 

rekam medis sebelum menggunakan petunjuk keluar (tracer), dan sesudah 

menggunakan petunjuk keluar (tracer) diperoleh dengan penilaian sebagian besar 

85,11% baik.  

 

Hasil analisis data uji Wilcoxon dengan SPSS diperoleh nilai p_value atau asymp sig 

0,000 < alpha 0,05 yang artinya ada pengaruh antara sebelum dan sesudah 

menggunakan petunjuk keluar (tracer) di Puskesmas Kapas. Sehingga disimpulkan 

bahwa penggunaan petunjuk keluar (tracer) memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap kuliatas pengelolaan berkas rekam medis di Puskesmas Kapas. Dan semakin 

baik kualitas pengelolaan berkas rekam medis rawat jalan maka semakin baik pula 

kualitas pelayanan yang diberikan.  

 

Hal ini didukung Sahid Raharjo (2017) bahwa dasar pengambilan keputusan dalam uji 

Wilcoxon apabila nilai Asymp.Sig (2- tailed) lebih kecil dari < 0,05, maka H1 diterima. 

Sebaliknya jika nilai Asymp.Sig (2- tailed) lebih besar dari > 0,05, maka H1 ditolak. 
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