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RINGKASAN 

Evaluasi penerapan rekam medis elektronik filing rawat jalan di Rumah Sakit 

Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kabupaten Semarang, Avan Fadholi, 

Nim G4116946, Tahun 2020,191 hlm, Rekam Medik, Politeknik Negeri Jember, 

Indah Muflihatin,S.Si.T.,M.Kes (Pembimbing I),Syaifudin, A.Md, S.KM 

(Pembimbing II). 

 

Era moderen seperti saat ini mengakibatkan perkembangan teknologi sangat 

pesat, sehingga penerapan perangkat teknologi komputer dan penyediaan informasi 

tentu sangat diperlukan. Pemanfaatan teknologi pada era modern yang tepat akan 

meningkatkan produktivitas, efisiensi kerja, efisiensi waktu dan meningkatkan 

kemampuan dalam menghasilkan barang maupun jasa .Teknologi informasi sangat 

berperan besar dalam kehidupan manusia, salah satunya dalam meningkatkan 

layanan kesehatan warga dunia. Salah satu implementasi teknologi ini dalam bidang 

pelayanan kesehatan adalah rekam medis elektronik (RME). 

Evaluasi penerapan rekam medis elektronik filing rawat jalan di Rumah Sakit 

Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro. Identifikasi permasalahan menggunakan 

Metode TAM dengan kemudahan, kebermanfaatan, minat perilaku dan penggunaan 

aktual. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu menarasikan hasil 

penelitian.  

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa variabel kemanfaatan 

dalam penerapan RME bermanfaat bagi pekerjaan mereka, hanya saja 

penerapannya yang belum maksimal sehingga mengganggu kinerja pengguna. 

Variabel Kemudahan dalam penerapan RME masih terdapat error dengan dapat 

memunculkan data ganda sehingga petugas harus mengedit atau menghapus dengan 

adanya error dapat menghambat proses bekerja. Petugas masih harus menginputkan 

formulir assesment awal dan inform consent secara manual yang membutuhkan 

waktu yang cukup lama untuk penginputannya. Undang-undang yang belum 

mengatur tentang legalitas tanda tangan secara elektronik yang menjadi hambatan 

dari RME di unit filing rawat jalan. Variabel minat perilaku dalam penerapan RME 

Petugas berharap RME dapat digunakan dimasa yang akan datang dengan 
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pembaharuan menyesesuaikan kebutuhan dengan tujuan lebih dapat memudahkan 

petugas di unit filing dan memperbaiki sistem yang ada sehingga meminimalisir 

adanya kesalahan sistem. Menurut mereka bila penggunaan RME sudah maksimal 

dan masalah-masalah yang sering terjadi dapat diatasi maka RME ini akan 

membantu mereka dalam menyelesaikan pekerjaan. Variabel Penggunaan aktual 

dalam penerapan RME petugas filing tidak merasa puas dengan adanya RME karena 

terdapat pekerjaan yang masih menggunakan manual dan masih terjadi error dalam sistem. 

Harapan dari petugas agar penggunaan RME menjadi maksimal seperti berkurangnya 

sistem eror, terdapat pegawai yang mengerti sistem serta dapat mengatasi dengan 

tepat dan cepat apabila terdapat hambatan dalam penggunaan RME, serta tidak ada 

penggunaan rekam medis manual yang tumpang tindih. 

 


