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Rekam Medis 46 FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN MISFILE BERKAS REKAM 

MEDIS DI RUMAH SAKIT IBNU SINA BOJONEGORO Dewi Lestari1), Sudalhar2), Tegar 

Wahyu Yudha Pratama1) 1)Program Studi Diploma III Perekam dan Informasi Kesehatan 

Stikes Muhammadiyah Bojonegoro 2) Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit Stikes 

Muhammadiyah Bojonegoro ABSTRAK Latar Belakang : Pelayanan rekam medis kepada 

pasien berkaitan dengan penyimpan rekam medis, jika rekam medis tidak simpan 

dengan baik dan tepat maka akan terjadi kesalahan penempatan berkas rekam medis.  

 

Didapatkan data bahwa di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro pada 400 berkas rekam 

medis ada 10 berkas rekam medis yang salah penempatan dan 15 yang tidak ada dirak 

penyimpanan ( tanpa adanya tracer ). Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah 

mengidentifikasi faktor yang menyebabkan terjadinya misfile dari aspek 5M di Rumah 

Sakit Ibnu Sina Bojonegoro.  

 

Metode : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 

pendekatan studi kasus. Hasil : Kejadian misfile berkas rekam medis sebesar 3,41%. Dari 

faktor man kualifikasi pendidikan 17% dan pelatihan petugas 17% , money ada 

anggaran namun 50% belum mencukupi kebutuhan, method dengan sistem sentralisasi 

dan pelaksanaan penyimpanan maupun pengambilan sesuai dengan SOP, material rak 

penyimpanan terbuka namun 33% belum bisa menampung rekam medis, dan mechine 

pengunaan alat petunjuk keluar berupa tracer dan buku ekspedisi.  

 

Kesimpulan : Faktor yang menyebabkan misfile berkas rekam medis adalah faktor man 

yaitu pendidikan petugas dan pelatihan petugas , money karena anggaran belum 

mencukupi kebutuhan dan material karena rak penyimpanan kurang. Kata Kunci : 



Kejadian misfile , faktor 5M Korespondensi: Dewi Lestari. Program Studi Diploma III 

Perekam dan Informasi Kesehatan Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. Jl. Ahmad Yani 

No. 14 Kapas Bojonegoro. Email: Lestariabadi3105@gmail.com.  

 

Mobile: +6285708905042. LATAR BELAKANG Unit rekam medis di suatu rumah sakit 

mempunyai fungsi dan peran sebagai tempat pengaturan dan penyimpanan rekam 

medis. Sistem penyimpanan rekam medis atas dasar penataan tertentu yang sistematis, 

sehingga rekam medis jika sewaktu-waktu dibutuhkan berkas tersebut ada pada tempat 

penyimpanan ( filing ). Keamanan isi maupun fisik berkas rekam medis harus dijaga oleh 

pihak rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.  

 

Keamanan isi rekam medis dilihat dari kelengkapan data pasien yang harus dijaga 

kerahasiaanya, sedangkan keamanan fisik dilihat dari kondisi rekam medis yang harus 

dijaga agar tidak hilang, robek, rusak ataupun terselip (misfile). Berdasarkan observasi di 

ruang penyimpanan berkas rekam medis rumah sakit ibnu sina bojonegoro pada 400 

berkas rekam medis ada 10 berkas rekam medis yang salah penempatan dan 15 berkas 

rekam medis yang tidak ada dirak penyimpanan ( tanpa adanya tracer ).  

 

Dalam hal ini di ketahui bahwa pemeliharaan kerapian dan keteraturan rak-rak masih 

yang kurang baik atau berantakan sehingga bisa terjadi salah letak saat pengembalian 

berkas rekam medis di rak penyimpanan. Hal tersebut bisa Lestari.D, Sudalhar, 
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menimbulkan dampak yang sangat besar bagi pelayanan kesehatan, beban kerja 

petugas akan lebih besar juga. Apabila sampai berkas yang di butuhkan tidak ditemukan 

maka akan terjadi kefatalan bagi pelayanan apabila pasien membutuhkan isi dari berkas 

rekam medis tersebut.  

 

Berdasarkan survey dan hasil wawancara kepada kepala rekam medis di Rumah Sakit 

Ibnu Sina Bojonegoro bahwa metode penjajaran yang digunakan adalah sistem angka 

langsung (SNF) yang merupakan metode yang paling mudah dipahami namun, dalam 

pelaksanaannya mudah sekali timbul salah pengurutan dan akibatnya adalah salah 

penempatan (misfile ). Berkas rekam medis yang akan digunakan kembali diambil di rak 

penyimpanan, yang kadang tanpa menggunakan tracer sebagai pengganti berkas rekam 

medis yang diambil.  

 

Pada saat pengembalian berkas rekam medis tidak dikembalikan langsung oleh tenaga 

medis yang bersangkutan, melainkan petugas rekam medis sendiri yang mengambil di 

ruang kasir atau di unit poliklinik. Terbatasnya petugas rekam medis membuat beban 

kerja petugas menjadi tinggi, konsentrasi petugas yang menurun, angka atau nomor 

rekam medis yang terlihat hampir sama satu dengan lainnya sehingga pada waktu 



pengembalian berkas rekam medis ke rak penyimpanan menjadi salah tempat (misfile ).  

 

Berdasarkan data tersebut ada beberapa alternatife untuk berkas rekam medis yang 

salah letak ( misfile ) diantaranya, dengan metode penjajaran yang lebih sesuai, 

penggunaan kode warna pada kelompok nomor atau section di berkas rekam medis 

dan penulisan nomor yang jelas dalam berkas rekam medis juga sangat membantu 

untuk mengurangi kesalahan membaca dan salah mengira angka yang tertulis.  

 

Dari uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian terkait salah letak berkas rekam 

medis di rak penyimpanan. Sehingga dapat diketahui faktor penyebab, untuk dapat 

mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai 

bahan masukan bagi rumah sakit supaya dalam pemeliharaan berkas rekam medis 

dapat berjalan lebih baik serta meminimalisir terjadinya salah letak (Misfile).  

 

Dengan demikian peneliti - Faktor Yang Menyebabkan Misfile Berkas Rekam Medis . 

METODE PENELITIAN 1. Desain Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan 

pada bulan Juli sampai Agustus 2018 di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro yang 

beralamat di jalan Linmas No. 07 Campurrejo Bojonegoro. 2.  

 

Definisi Operasional Faktor penyebab misfile faktor man meliputi pendidikan dan 

pelatihan petugas, money meliputi ketersediaan anggaran dan besarnya anggaran, 

mehode meliputi metode penyimpanan, ketersediaan SOP, pelaksanaan penyimpanan 

sesuai SOP dan pelaksanaan pengambilan sesuai SOP, material meliputi rak 

penyimpanan dan jumlah rak penyimpanan, mechine meliputi penggunaan alat bantu 

berupa tracer dan buku ekspedisi. Kejadian misfile meliputi 100% berkas tersimpan 

secara urut. 3.  

 

Instrumen Penelitian Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan 

mengunakan observasi pada berkas rekam medis dan penyebab misfile 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.  

 

Faktor penyebab misfile berkas rekam medis a. Man Tabel 4.4 hasil pengamatan 

berdasarkan pendidikan petugas di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro tahun 2018 

Jurnal Hospital Science (2019), 3(2): 1-15 ISSN: 2598-0122 (online) 48 No Pendidikan 

Frekuen si % 1 D3 RMIK 1 17% 2 Selain D3 RMIK 5 83% Berdasarkan tabel 4.4  

 

dapat diketahui bahwa 17% petugas rekam medis berpendidikan D3 rekam medis dan 



83% petugas rekam medis bukan lulusan rekam medis. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

wawancara kepada responden yang menyatakan bahwa : nya disini baru 1 yaitu kepala 

rekam medis, yang lainnya (Responden P2,P3,P4,P5,P6 kepala rekam medis, lainnya ada 

yang SMA/SMK 2, sarjana pendidikannya ada 2 dan sarjana pertaniannya a (Responden 

P1) Tabel 4.5  

 

hasil pengamatan berdasarkan pelatihan petugas di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro 

tahun 2018 No Pelatihan Frekuen si % 1 Ikut 1 17% 2 Tidak ikut 5 83% Berdasarkan tabel 

4.5 dapat diketahui bahwa 17% petugas rekam medis pernah mengikuti pelatihan 

terkait rekam medis dan 83% petugas rekam medis belum pernah mengikuti pelatihan 

terkait rekam medis.  

 

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada responden yang menyatakan 

bahwa : (Responden P2,P3,P4,P5,P6) medis di luar rumah sakit ibnu sina (Responden P1) 

b. Money Tabel 4.6 hasil pengamatan berdasarkan anggaran rekam medis di Rumah 

Sakit Ibnu Sina Bojonegoro tahun 2018 No Anggaran Frekuensi % 1 Ada 6 100% 2 Tidak 

ada 0 0% Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa 100% ada sistem anggaran 

terkait penyimpanan di rekam medis Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro.  

 

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada semua responden yang 

menyatakan bahwa : am medis yaitu berupa barang yang diajukan oleh . Tabel 4.7 hasil 

pengamatan berdasarkan kebutuhan anggaran rekam medis di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Bojonegoro tahun 2018 No Jumlah anggaran Frekuen si % 1 Mencukupi 3 50% 2 Tidak 

mencukupi 3 50% Berdasarkan tabel 4.7  

 

dapat diketahui bahwa 50% anggaran mencukupi kebutuhan terkait penyimpanan 

rekam medis namun 50% belum mencukupi kebutuhan penyimpanan rekam medis di 

Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada 

semua responden yang menyatakan bahwa : “agr an di sini masih kurang mencukupi 

kebutuhan penyimpanan rekam medis, kadang juga yang diajukan belm senuaiphi” . c. 

Method Tabel 4.8 hasil pengamatan berdasarkan sistem penyimpanan rekam medis di 

Lestari.D, Sudalhar, Pratama.TWY/ Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Misfile Berkas 

Rekam Medis 49 Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro tahun 2018 No penyimpana n 

Frekuen si % 1 Sentralisasi 6 100% 2 desentralisasi 0 0% Berdasarkan tabel 4.8  

 

dapat diketahui bahwa 100% ada sistem penyimpanan rekam medis menggunakan 

sistem penyimpanan sentralisasi dimana penyimpanan rekam medis rawat jalan maupun 

rawat inap dijadikan satu di ruang penyimpanan rekam medis. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil wawancara kepada semua responden yang menyatakan bahwa : “berka m 

isdindiajai satu dalam satu folder kemudian disimpan di rak penyimpana disini, jadi ngak 



pisah- pa . Tabel 4.9  

 

hasil pengamatan berdasarkan SOP penyimpanan rekam medis di Rumah Sakit Ibnu 

Sina Bojonegoro tahun 2018 No SOP penyimpana n Frekuen si % 1 Ada 6 100% 2 Tidak 

ada 0 0% Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa 100% adanya SOP atau kebijakan 

yang mengatur tentang sistem penyimpanan rekam medis di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Bojonegoro. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada semua responden 

yang menyatakan bahwa : . Tabel 4.10 hasil pengamatan berdasarkan pelaksanaan 

penyimpanan di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro tahun 2018 No Pelaksanaan 

penyimpana n Frekuen si % 1 Sesuai SOP 6 100% 2 Tidak sesuai SOP 0 0% Berdasarkan 

tabel 4.10 dapat diketahui bahwa 100% pelaksanaan sistem penyimpanan berkas rekam 

medis sudah sesuai dengan SOP atau kebijakan terkait sistem penyimpanan rekam 

medis di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro. Tabel 4.11 hasil pengamatan berdasarkan 

pelaksanaan pengambilan di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro tahun 2018 No 

Pelaksanaa n pengambila n Frekuensi % 1 Sesuai SOP 6 100% 2 Tidak sesuai SOP 0 0% 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa 100% pelaksanaan sistem pengambilan 

berkas rekam medis sudah sesuai dengan SOP atau kebijakan terkait sistem 

pengambilan rekam medis di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro. d. Material Tabel 4.12 

hasil pengamatan berdasarkan rak penyimpanan rekam medis di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Bojonegoro tahun 2018 No Rak penyimpana n Frekuen si % 1 Terbuka 6 100% 2 

Tertutup 0 0% Jurnal Hospital Science (2019), 3(2): 1-15 ISSN: 2598-0122 (online) 50 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa 100% rak sistem penyimpanan berkas 

rekam medis menggunakan rak penyimpanan secara terbuka. Tabel 4.13 hasil 

pengamatan berdasarkan jumlah rak penyimpanan di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Bojonegoro tahun 2018 No Jumlah rak Frekuen si % 1 Memadai 4 67% 2 Tidak memadai 

2 33% Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa 67% berkas rekam medis 

tersimpan dalam rak penyimpanan berkas rekam medis dan 33% berkas rekam medis 

tidak tersimpan dalam rak penyimpanan rekam medis ( tersimpan dalam kardus ).  

 

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada semua responden yang 

menyatakan bahwa : “iy skungrapimpnaa ruangannya juga kurang lebar, makanya itu 

ada berkas rekam medis yang tersimpan dalam kardus dan masih a . e. Mechine Tabel 

4.14 hasil pengamatan penggunaan petunjuk keluar rekam medis di Rumah Sakit Ibnu 

Sina Bojonegoro tahun 2018 No Petunjuk keluar Frekuen si % 1 Menggunakan 6 100% 2 

Tidak menggunakan 0 0% Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa 100% petugas 

rekam medis menggunakan alat bantu berupa tracer dan buku ekspedisi untuk 

pengendalian berkas rekam medis yang keluar maupun kembali.  

 

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada semua responden yang 

menyatakan bahwa : buku ekspedisi kalau mau menyimpan . 2. Kejadian misfile berkas 



rekam medis Berdasarkan hasil observasi pada 1200 berkas rekam medis atau 6 rak 

penyimpanan rekam medis, didapatkan data misfile rekam medis maupun berkas yang 

tidak ada pada rak penyimpanan sesuai nomor urut tanpa adanya tracer, sebagai 

berikut: Tabel 4.15 Kejadian misfile berkas rekam medis di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Bojonegoro tahun 2018 No Misfile Frekuen si % 1 Berkas misfile 41 3,41% 2 Berkas tidak 

misfile 1159 96,59% Dari tabel 4.15 dapat dilakukan perhitungan jumlah berkas rekam 

medis yang misfile di hitung dengan rumus sebagai berikut : Misfile= = x 100% = 3.41% 

(3 % berkas rekam medis yang misfile). PEMBAHASAN 1. Faktor penyebab misfile berkas 

rekam medis a.  

 

Man Di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro hanya 1 petugas rekam medis yang 

berpendidikan rekam medis, 5 petugas rekam medis diantaranya merupakan lulusan 

selain rekam medis dan petugas rekam medis yang pernah mengikuti hanya 1 petugas, 

5 petugas diantaranya Lestari.D, Sudalhar, Pratama.TWY/ Faktor-Faktor Yang 

Menyebabkan Misfile Berkas Rekam Medis 51 belum pernah mengikuti pelatihan terkait 

rekam medis.  

 

Menurut Budi (2011), untuk menjalankan pekerjaan di rekam medis diperlukan sumber 

daya manusia yang memenuhi kompetensi perekam medis. Seorang profesi perekam 

medis merupakan lulusan dari program diploma 3 pendidikan rekam medis dan 

informasi kesehatan. Dengan kata lain profesi perekam medis harus menguasai 

kompetensinya sebagai perekam medis.  

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro 

kualifikasi petugas rekam medis belum semuanya lulusan rekam medis. Terbatasnya 

lulusan rekam medis dan jumlah tenaga rekam medis dengan tugas pokok. Pelatihan 

petugas rekam medispun belum dilaksanakan sepenuhnya karena terbatasnnya dana 

dan mengingat mereka bukan lulusan rekam medis membuat petugas rekam medis 

lainnya tidak mengikuti pelatihan rekam medis. b. Money Di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Bojonegoro ada anggaran berupa barang namun belum memenuhi kebutuhan.  

 

Menurut Rusdarti (2008), uang merupakan satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang 

merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur 

dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu uang adalah tools 

yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara 

rasional.  

 

Berdasarkan pernyataan diatas di Rumah Sakit Ibnu Bojonegoro anggarannya berupa 

barang namun pemenuhannya belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. c. Methode 

Sistem penyimpanan yang digunakan adalah sentralisasi, adanya SOP penyimpanan 



sebagai panduan dalam melaksanakan penyimpanan dan pengambilan. Menurut 

Rustiyanto (2011), yang menyatakan bahwa semua berkas rekam medis pasien disimpan 

dalam satu berkas dan satu tempat, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap. 

Sehingga pelayanan rekam medis menjadi akurat, berkesinambungan, efisien dan efektif 

dalam pelayanan kepada pasien saat pasien berkunjung kembali.  

 

Sistem penyimpanan yang digunakan di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro sudah 

sesuai teori, pelaksanaan penyimpanan dan pengambilan pun sudah sesuai dengan SOP 

penyimpanan dan pengambilan rekam medis. d. Material Di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Bojonegoro rak penyimpanan terbuka dengan jumlah 447 kotak laci dimana 1 kotak 

berisi 200 berkas rekam medis.  

 

Menurut Rusdarti (2008), rak terbuka lebih dianjurkan pemakaiannya, dengan alasan 

harga yang lebih murah, petugas dapat mengambil dan menyimpan dengan cepat dan 

menghemat ruangan penyimpanan. Berdasarkan hasil pengamatan di ruang 

penyimpanan rekam medis jumlah rak rekam medis masih kurang karena dibuktikan 

dengan masih ada berkas rekam medis yang tersimpan didalam kardus. e.  

 

Mechine Di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro dalam pengambilan dan penyimpanan 

rekam medis menggunakan alat petunjuk keluar berupa tracer dan buku ekspedisi. 

Menurut WHO (2002), menggunakan petunjuk keluar atau tracer meningkatkan kerja 

instansi rekam medis dan pengawaasan rekam medis.Dengan adanya petunjuk keluar 

(outquide) dapat mengontrol penggunaan rekam medis dan meningkatkan efisien dan 

keakuratan dalam peminjaman rekam medis.  

 

Petugas rekam medis dalam pengambilan dan penyimpanan rekam medis sudah 

menggunakan alat petunjuk keluar berupa tracer dan buku ekspedisi , sehingga dapat 

mempermudah penyimpanan dan pengambilan rekam medis. 2. Kejadian misfile berkas 

rekam medis Jurnal Hospital Science (2019), 3(2): 1-15 ISSN: 2598-0122 (online) 52 

Kejadian misfile berkas rekam medis di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro sebesar 

3,41% salah penempatan dan berkas rekam medis tidak ada pada rak penyimpanan 

tanpa adanya tracer.  

 

Menurut Sudra (2017), yang menyatakan bahwa dalam proses penataan berkas rekam 

medis diharapkan tidak terjadi salah tempat atau misfile karena bisa menyulitkan pada 

waktu akan mencari dan mengambil kembali berkas yang dimaksud. Kesalahan 

transpose dan kesalahan transcript juga menjadi pemicu dalam kejadian misfile berkas 

rekam medis.  

 

Kejadian misfile berkas rekam medis mengakibatkan pelayanan rekam medis kepada 



pasien menjadi kurang maksimal. Petugas yang berkompeten, dana yang mencukupi, 

sarana prasarana yang memadai juga menjadi faktor yang sangat penting dalam unit 

rekam medis. Budi, SC (2011). Manajemen Unit Kerja Rekam Medis. Yogyakarta : 

Quantum Sinergis Media. Depkes RI (2006). Pedoman penyelenggaraan dan Prosedur 

rekam medis.  
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