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• Pengertian integritas data secara luas
mengacu pada kepercayaan dari sumber daya
suatu sistem.

• Integritas adalah konsistensi dan keteguhan
yang tak tergoyahkan dalam menjunjung
tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.



• Pada rekam medis, integritas data berupa data 
pasien, pembayaran ataupun riwayat berobat.

• Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) 11 
akreditasi rumah sakit, rumah sakit mempunyai
kebijakan tertulis untuk mengatur keamanan
informasi, termasuk integritas data yang 
didasarkan pada atau konsisten dengan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku.



• Beberapa kewajiban pokok yang menyangkut isi
rekam medis berkaitan dengan aspek hukum
adalah:

1. Segala gejala atau peristiwa yang ditemukan
harus dicatat secara akurat dan langsung

2. Setiap tindakan yang dilakukan tetapi tidak ditulis
dianggap tidak dilakukan

3. Rekam medis harus berisikan fakta dan penilaian
klinis

4. Setiap yang dilakukan terhadap pasien harus
dicatat dan dibubuhi paraf



5. Tulisan harus jelas dan dapat dibaca

6. Jangan melakukan penghapusan, menutup
dengan tipex atau mencoret-coret sehingga tidak
bisa dibaca ulang

7. Bila melakukan koreksi di komputer, diberi space 
untuk perbaikan tanpa menghapus isi yang salah

8. Jangan merubah catatan rekam medis dengan
cara apapun karena bisa dikenai pasal penipuan.



• Tulisan harus jelas dan dapat dibaca (juga oleh
orang lain):
– Kesalahan yang diperbuat oleh tenaga kesehatan

lain karena salah baca dan berakibat fatal

– Tulisan yang tidak dapat dibaca, dapat menjadi
bumerang bagi si penulis apabila rekam medis ini
sampai ke pengadilan
• Jangan menulis yang bersifat menuduh atau mengkritik

teman sejawat atau tenaga kesehatan lainnya

• Jika salah menulis, coretlah dengan satu garis dan
diparaf sehingga yang dicoret masih bisa dibaca



• Dalam menjaga integritas rekam medis maka
dilakukan : 

1. Analisa kuantitatif dan

2. Analisa kualitatif terhadap rekam medis



Analisis kuantitatif

• Analisis kuantitatif adalah telaah atau review 
bagian tertentu dari isi rekam medis dengan
maksud menemukan kekurangan khusus dari
isi rekam medis dengan maksud menemukan
kekurangan khusus yang berkaitan dengan
pendokumentasian (pencatatan) rekam medis



• Waktu pelaksanaan analisis Kuantitatif dibagi
menjadi 2, yaitu:

1. Concurrent Analisys yaitu analisis dilakukan
bersamaan dengan saat pelayanan pasien terkait
sedang berjalan. Cara ini memudahkan koreksi
dan akan mengurangi salah tafsir dikemudian
hari. Keuntungan yang lain yaitu terjaganya
kualitas kelengkapan data/informasi klinis dan
pengesahannya (adanya nama lengkap, tanda
tangan petugas/pasien/wali, waktu pemberian
pelayanan dan lainya) dalam rekam medis.



2. Retrospective Analisys yaitu analisis dilakukan
pada saat perawatan selesai dilaksanakan
yang memungkinkan telaah secara
menyeluruh walaupun hal ini memperlambat
proses melengkapi yang kurang.



Berikut ini adalah komponen dari
analisis kuantitatif :

• Review identifikasi pasien

• Review pelaporan yang penting

• Review Autentikasi

• Review pencatatan





Analisis Kualitatif RekamMedis
• Analisis kualitatif yaitu suatu review yang ditujukan

terhadap dokumen rekam medis untuk
mengidentifikasi tentang ketidak lengkapan dalam
pengisian dokumen rekam medis, dalam analisa
kualitatif harus memerlukan pengetahuan tentang
terminologi medis, anatomi dan fisiologi, dasar-
dasar ilmu penyakit, serta isi catatan medis.



• Analisis Kualitatif adalah suatu review 
pengisian rekam medis yang berkaitan tentang
kekonsistenan dan isinya merupakan bukti
rekam medis tersebut akurat dan lengkap. 



• Konsistensi merupakan suatu
penyesuaian/kecocokan antara 1 bagian
dengan bagian lain dan dengan seluruh
bagian, dimana diagnosa dari awal sampai
akhir harus konsisten.



• Komponen Analisis Kualitatif :

• Review Kelengkapan dan kekonsistenan
diagnosa

• Pada review ini akan memeriksa
kekonsistenisan diagnosa diantaranya



• Waktu Analisis kualitatif meliputi:

• Retrospective Analysis

Sesudah pasien pulang. Hal ini telah lazim dilakukan
karena dapat dianalisis secara keseluruhan walaupun
hal ini memperlambat proses melengkapi yang kurang.

• Concurrent Analysis (CA)

Saat pasien masih dirawat. Hal ini dilaksanakan di
Nurse station untuk mengidentifikasi kekurangan/ 
ketidak sesuaian/ salah interprestasi secara cepat
sebelum digabungkan. Dalam menerapkan CA fasilitas
pelayanan kesehatan perlu mengevaluasi cost and 
benefitnya



• Dasar pelaksanaan analisis berkas rekam medis
didasarkan pada beberapa aspek sifat dari Rekam
Medis itu sendiri :

1. Lengkap
• Meneliti kelengkapan data yang seharusnya tercatat di

dalam formulir rekam medis sesuai dengan kasus
penyakitnya.

2. Konsisten
• Memperhatikan penulisan nama pasien, diagnosa, dan

lain lain harus konsisten sesuai dengan apa yang ditulis
sesuai data yang benar.

3. Rasional
• Data rekam medis harus logis (masuk akal).



4. Relevan

• Berkas Rekam Medis harus ditulis dengan benar, 
disesuaikan dengan kasusnya.
5. Reasonable

• Setiap tindakan yang tertulis harus berdasarkan
alasan yang dapat diterima mengapa suatu
tindakan dilakukan kepada pasien.
6. Responible

• Berkas Rekam Medis harus ada kejelasan
mengenai Penanggung Jawab/Bubuhi tanda
tangan Dokter



• Koreksi merupakan pembetulan, perbaikan, 
atau pemeriksaan. Koreksi dalam rekam medis
dapat diartikan melakukan pembetulan pada
pencatatan yang salah dengan menggunakan
kaidah koreksi yang benar



Latihan soal
• Apa yang dimaksud integritas dan koreksi?

• Pelaksanaan Analisis Kuantitatif meliputi apa?

• Hasil Analisis Kuantitatif meliputi?

• Adapun tujuan dilakukan analisis kualitatif yaitu ?

• Tujuan Analisis Kualitatif meliputi?




