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Angka prevaalensi infeksi nosokomial di Rumah Sakit Umum Daerah dr H. 
Soewondo mencapai 20%, bertentangan dengan fungsi rumah sakit yaitu 
melakukan pelayanan kesehtan berupa pemeriksaan, pengobatan dan 

penyembuhan para pasien. Penyelenggaraan rekam medik sebagai sumber 

informasi untuk pengendalian infeksi nosokomial rumah sakit seringkali 
mengalami masalah, akibtnya menghambat surveilans inefksi nosokomial. 

Masalah yang terjadi di bagian rekam medik disebabakan oleh kinerja sistem 

informasi yang belum baik dalam hal kelengkapan data, aksebilitas data dan 

pengolahan data rekam medik, juga karena petugas rekam medik yang 
kurang kompeten, dan kurang pengalaman. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui pengendalian infeksi nosokomial melalui rekam medik untuk 

survailans di RSUD dr.H.Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2009.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan cross 
sectional. Subjek penelitiannya adalah karyawan rumah sakit bagian rekam 

medik. Objek penelitiannyan adalah bidang rekam medik dalam peranannya 
mengendalikan infeksi nosokomial. Dalam penelitian ini pengumpulan data 

menggunakan pedoman wawancara dan lembaran daftar observasi, serta 
pengambilan data dibantu informan triangulasi yaitu Kepala Panitia 

Pengendali Infeksi Nosokomial, dan Kepala Komite Medik. Data dianalisa 
metode deskruptif kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan pelayanan pendaftaran di RSUD dr.H.Soewondo 
Kabupaten Kendal sudah memadai, tetapi bagian assembling belum 
memberikan upaya maksimal karena beberapa petugas kurang mengetahui 

adanya Infeksi Nosokomial sedangkan kode Infeksi Nosokomial belum banyak 

dikenal oleh petugas, tidak ada indeksasi untuk Infeksi Nosokomial, sistem 
pelaporan belum lengkap tetapi sistem penyimpanan data mengenai pasien 
baik rawat jalan maupun rawat inap sudah sistematis. Peran rekam medis 

dalam pengendalian infeksi nosokomial spesifik di RSUD Soewondo 

Kabupaten Kendal masih kurang, walaupun telah ada upaya namun petugas 
dan karyawan kurang peka terhadap munculnya infeksi tersebut.  
Bagi rekam medik RSUD dr.Soewondo Kabupaten kendal agar meningkatkan 

perhatian dan kewaspadaan terhadap kejadian Infeksi Nosokomial yang 
menyerang pasien, dan mempertahankan kinerja yang sudah cukup memadai 

bagi bagian rekam medik terutama bagian pendaftaran, dan penyimpanan.  
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