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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Menurut WHO (2013), rumah sakit adalah bagian integral dari suatu 

organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna 

(comprehensive), penyembuhan penyakit (curative) dan pencegahan penyakit 

(preventive) kepada masyarakat. Menurut Kemenkes (2009) fungsi rumah sakit 

adalah sebagai pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui 

pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan 

medis, penyelenggaraan  pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 

dengan standar pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian 

pelayanan kesehatan serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan 

teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan 

dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan kesehatan. Untuk meningkatkan 

mutu pelayanan kesehatan rumah sakit membutuhkan pencatatan informasi 

kesehatan yang dikelola oleh unit rekam medis. 

Rekam medis adalah dokumen yang berisikan catatan dan dokumen tentang 

identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah 

diberikan kepada pasien. Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan 

jelas atau secara elektronik (Permenkes RI, 2008).  Salah satu pemanfaatan berkas 

rekam medis yaitu sebagai data statistik. Hubungan statistik rumah sakit dengan 

rekam medis sangat erat karena data yang dihasilkan dapat digunakan untuk 

memberikan gambaran dari segi tingkat pemanfaatan sarana, mutu dan tingkat 

efisiensi pelayanan. Kegunaan pelaporan yaitu untuk melakukan analisis dalam 

mengambil keputusan (Budi, 2011). Statistik rawat inap berfungsi untuk 

mengetahui dan memantau kegiatan rawat inap guna perencanaan dan pelaporan 

rumah sakit. Hasil dari pelaporan tersebut yaitu dapat mengetahui efisiensi 

penggunaan tempat tidur di bangsal rawat inap. Begitupun dengan Rumah Sakit 

Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang juga rutin dalam melakukan statistik rawat 

inap. 



2 

 

 

 

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang merupakan rumah sakit 

pusat tipe A pendidikan dan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan pasien 

BPJS tingkat III. RSUP Dr. kariadi berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan, salah satunya dengan rutin melaporkan tingkat efisiensi penggunaan 

tempat tidur di rawat inap. Menurut Muninjya (2004) efisiensi penggunaan tempat 

tidur di unit rawat inap dapat diukur dengan menggunakan parameter yang dapat 

dijadikan acuan apakah tempat tidur tersebut sudah berdaya guna atau belum yaitu 

dengan menggunakan parameter BOR, LOS, TOI dan BTO. 

Parameter tersebut merupakan indikator dari Barber Johnson yang terdiri dari 

empat indikator diantaranya adalah BOR (Bed Occupancy Rate) yaitu persentase 

tempat tidur terisi, LOS (Length Of Stay) yaitu rata-rata lama dirawat, TOI (Turn 

Over Interval) yaitu rata-rata waktu luang tempat tidur terisi dan BTO (Bed Turn 

Over) yaitu rata-rata produktivitas tempat tidur terisi. Menghitung keempat 

parameter tersebut diperlukan beberapa variabel diantaranya : rata-rata tempat 

tidur siap pakai atau average of available bed (A), rata-rata tempat terisi terisi 

atau average of occupied bed (O), jumlah pasien keluar hidup dan mati atau 

discharge (D) dan waktu tertentu dalam hari (t= 1 bulan/triwulan/tahun) (Sudra, 

2010). Setiap indikator memiliki nilai standar masing masing berdasarkan standar 

barber johnson ataupun berdasarkan standar Depkes. RSUP Dr. Kariadi 

menggunakan standar Depkes untuk mengukur tingkat efisiensi tempat tidur. 

Standar nilai BOR menurut Depkes (2005) adalah 60-85%, sedangkan standar 

nilai BTO adalah 40-50 kali. Standar nilai LOS 6-9 hari dan standar TOI adalah 1- 

3 hari. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan diketahui bahwa RSUP Dr. Kariadi 

memiliki 44 bangsal rawat inap dengan total kapasitas tempat tidur sebanyak 1039 

tempat tidur serta 19 tempat tidur cadangan. Pada tahun 2018 jumlah pasien 

masuk sebanyak 46805 orang, pada tahun 2019 jumlah pasien masuk sebanyak 

47417 orang, dan pada tahun 2020 jumlah pasien masuk sebanyak 40147 orang, 

hal ini mengalami penurunan pasien dikarenakan kebijakan dari pemerintah 

bahwa selama masa pandemi covid 19 setiap rumah sakit hanya merawat 50% 

pasien. 
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Berdasarkan hasil wawancara kepada petugas pelaporan, salah satu 

masalahnya yaitu pasien yang kesulitan memperoleh tempat tidur  di bangsal 

rawat inap, sehingga untuk sementara waktu menjalani perawatan di Instalasi 

Gawat darurat (IGD) hingga mendapatkan bangsal rawat inap. Sementara untuk 

pasien yang disarankan dokter untuk mendapatkan rawat inap menunggu antrian 

di depan pendaftaran rawat inap, namun apabila ruang rawat inap yang dituju 

telah terisi penuh maka pasien disarankan menunggu pemberitahuan bahwa ruang 

rawat inap yang dituju telah kosong. Hal ini dikhawatirkan akan memberikan citra 

atau image yang kurang baik bagi RSUP Dr Kariadi Semarang. Berikut 

merupakan nilai BOR, LOS, TOI dan BTO pada bangsal Merak lantai dasar, 

lantai 1, dan lantai 2 pada tahun 2018- 2020: 

Table 1.1 Data BOR, LOS, TOI dan BTO pada bangsal Merak di RSUP Dr. Kariadi 

Tahun BOR LOS TOI BTO 

2018 89,85 9,67 1,06 35,27 

2019 91,51 10,66 0,94 33,16 

2020 86,40 10,87 1,85 27,52 
Sumber : RSUP Dr.Kariadi (2020) 
Tabel 1.1 menjelaskan tentang nilai BOR, LOS, TOI dan BTO pada bangsal 

Merak dari tahun ke tahun mengalami perubahan dan selalu melampaui batas 

standar Depkes RI. Bangsal Merak lantai dasar, lantai 1, dan lantai 2 memiliki 

kepadatan kunjungan yang cukup tinggi, namun RSUP Dr. Kariadi tidak 

melakukan penambahan jumlah tempat tidur. Hal tersebut dapat menyebabkan 

inefisiensi dalam pengalokasian tempat tidur di bangsal Merak di RSUP Dr. 

Kariadi Semarang (Hernanto, 2016). Berdasarkan pemaparan data tersebut 

peneliti berinisiatif melakukan “ Prediksi Kebutuhan Tempat Tidur di Bangsal 

Merak RSUP Dr.Kariadi pada tahun 2021-2023” . 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum 

Menghitung prediksi kebutuhan tempat tidur di bangsal Merak dasar, 

Merak lantai 1 dan Merak lantai 2 di RSUP Dr. Kariadi pada tahun 2021-2023. 
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1.2.2 Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan kapasitas tempat tidur pada bangsal Merak dasar, Merak 

1 dan Merak 2 di RSUP Dr. Kariadi tahun 2018-2020. 

b. Mengidentifikasi jumlah hari efektif pada bangsal Merak dasar, Merak 1 

dan Merak 2 di RSUP Dr. Kariadi tahun 2018-2023 

c. Mengidentifikasi jumlah hari perawatan pada bangsal Merak dasar, Merak 

1 dan Merak 2 di RSUP Dr. Kariadi tahun 2018-2020 

d. Mengidentifikasi jumlah pasien keluar hidup dan mati pada bangsal Merak 

dasar, Merak 1 dan Merak 2 di RSUP Dr. Kariadi tahun 2018-2020 

e. Menghitung prediksi jumlah hari perawatan pada bangsal Merak dasar, 

Merak 1 dan Merak 2 di RSUP Dr. Kariadi tahun 2021-2023 

f. Menghitung prediksi jumlah pasien keluar hidup dan mati pada bangsal 

Merak dasar, Merak 1 dan Merak 2 di RSUP Dr. Kariadi tahun 2021-2023 

g. Menghitung prediksi kebutuhan tempat tidur pada bangsal Merak dasar, 

Merak 1 dan Merak 2 di RSUP Dr. Kariadi tahun 2021-2023 berdasarkan 

standar efisiensi Barber Johnson 

1.2.3 Manfaat PKL  

a. Bagi RSUP dr. Kariadi Semarang 

a) Dapat mengetahui prediksi hari perawatan, pasien keluar, dan 

kebutuhan tempat tidur di bangsal Merak pada tahun 2021-2023 

b)Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam membuat 

kebijakan dan perencanaan peningkatan efisiensi pelayanan unit 

rawat inap. 

b. Bagi Politeknik Negeri Jember 

Dapat digunakan sebagai referensi kepustakaan pada penelitian 

selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan dilingkungan 

Politeknik Negeri Jember. 

c. Bagi Peneliti 

a) Mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan. 

b)Mengembangkan kemampuan dan potensi diri. 
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c) Mendapatkan pengalaman kerja untuk menjadi tenaga profesi di 

bidang rekam medis. 

1.3 Lokasi dan Waktu 

1.3.1 Lokasi RSUP Dr. Kariadi Semarang  

Lokasi pelaksanaan praktik kerja lapang dilaksanakan di Rumah Sakit 

Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang pada unit rekam medis, berada di Jl. DR. 

Sutomo No.16, Randusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 

50244. 

1.3.2 Jadwal Kerja 

Pelaksanaan praktik kerja lapang dimulai tanggal 08 maret 2021 sampai 16 

April 2021. Praktik kerja lapang dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu  pukul 

08.00 WIB sampai selesai.. 

1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan praktik kerja lapang di RSUP Dr. Kariadi Semarang 

dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi zoom dimulai tanggal 8 maret 

2021 sampai 16 April 2021. 

1.4.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu dengan 

menggambarkan hasil-hasil penelitian dan membandingkannya dengan teori yang 

ada dan dilakukan dengan time series melalui perhitungan BOR menggunakan 

metode trend linear. Dari peritungan tersebut dapat diketahui hasil prediksi 

kebutuhan tempat tidur bangsal Merak pada tahun 2021-2023 di RSUP Dr. 

Kariadi Semarang. 

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan 

yang ditujukan kepada petugas pelaporan RSUP Dr. Kariadi Semarang 

secara daring atau online melalui zoom dan whatsapp, dilakukannya 
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wawancara untuk mengetahui pada bangsal rawat inap mana yang 

memiliki permintaan kebutuhan TT paling tinggi dan yang memiliki 

antrian tunggu paling lama.  

2. Observasi dilakukan langsung terhadap data sekunder yang diperoleh dari 

rekapitulasi data pasien rawat inap pada bangsal Merak yang berisi data 

HP, TT, periode waktu, lama dirawat dan pasien keluar hidup dan mati 

pada tahun 2018 – 2020. Data dari hasil observasi yang telah diperoleh 

kemudian diolah untuk menghitung prediksi kebutuhan tempat tidur tahun 

2021 – 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


