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a. Mendiskripsikan komitmen dokter dalam pengisian dokumen rekam medis 

rawat inap.  

b. Menguji hubungan kejelasan jasa medis terhadap komitmen dokter dalam 

pengisian dokumen rekam medis rawat inap di RSUD Sunan Kalijaga 

Kabupaten Demak. 

c. Menguji hubungan kesesuaian jasa medis terhadap komitmen dokter 

dalam pengisian dokumen rekam medis rawat inap di RSUD Sunan 

Kalijaga Kabupaten Demak.  

d. Menguji hubungan pembuatan keputusan pemimpin terhadap komitmen 

dokter dalam pengisian dokumen rekam medis rawat inap di RSUD Sunan 

Kalijaga Kabupaten Demak.  

e. Menguji hubungan ketanggapan pemimpin terhadap komitmen dokter 

dalam pengisian dokumen rekam medis rawat inap di RSUD Kalijaga 

Kabupaten Demak.  

f. Menguji hubungan tindakan dukungan pemimpin terhadap komitmen 

dokter di dalam pengisian dokumen rekam medis rawat inap RSUD Sunan 

Kalijaga Kabupaten Demak.  

g. Menguji hubungan kesempatan promosi terhadap komitmen dokter dalam 

pengisian dokumen rekam medis rawat inap di RSUD Sunan Kalijaga 

Kabupaten Demak.  

h. Menguji hubungan kondisi lingkungan kerja terhadap komitmen dokter 

dalam pengisian dokumen rekam medis rawat inap di RSUD Sunan 

Kalijaga Kabupaten Demak.  

i. Menguji faktor-faktor manajemen  yang dominan berpengaruh terhadap 

komitmen dokter dalam pengisian dokumen rekam medis rawat inap di 

RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak 

 

B. Manfaat penelitian 

Manfaat yang dapat diharapkan dari basil penelitian yang dilakukan adalah 
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: 

1. Bagi RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak : 

Menjadi masukan dan bahan evaluasi untuk pihak manajemen dalam 

pengelolaan pengisian dokumen rekam medis rawat inap.  

2. Bagi Program Studi MIKM UNDIP : 

Pengembangan Ilmu dan untuk menambah kepustakaan tentang penerapan 

manajemen sumber daya manusia
 
rumah sakit, perilaku  organisasi dan dapat 

menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya. 

3. Bagi Peneliti : 

Pengembangan Ilmu dan mendapat tambahan pengetahuan dan praktek 

dalam proses penelitian tentang pengaruh faktor-faktor  manajemen terhadap 

komitmen dokter di RSUD, dan penerapan ilmu yang telah dipelajari selama 

mengikuti pendidikan. 

 

C. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini belum pemah dilakukan oleh penelitian lain namun ada 

beberapa penelitian sebelumnya yang materinya ada kemiripan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.2. Tabel Keaslian Penelitian 

N
o 

Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 
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1 Zaenal 
Sugianto 
 
Tahun 
2006 

Analisis Perilaku 
Dokter Dalam 
Mengisi 
Kelengkapan 
data Rekam 
Medis Lembar 
Resume rawat 
Inap di RSUD 
Ungaran Tahun 
2006 
 

Mengetahui 
hubungan 
perilaku dokter 
terhadap 
kelengkapan 
data resume 
rawat inap di 
RSUD Ungaran 
tahun 2006 
 

Observasion
al  rancangan 
cross 
sectional 
Deskriptif 
analitik 

Ada hubungan 
antara 
pengetahuan 
dokter, sikap, 
jabatan 
struktural, tugas 
utama dokter, 
beban kerja & 
jenis 
kepegawaian 
dengan 
kelengkapan 
lembar resume 
dokter. 
 

2 Sri 
Widyayati 
Taufik 
 
Tahun 
2008 

Analisis 
Penerapan 
Informed 
Consent di 
Instalasi Bedah 
Sentral RS 
Bhakti 
Wiratamtama  
Semarang 
 

Menganalisis 
penerapan 
informed consent 
di instalasi 
bedah sentral 
RS Bhakti 
Wiratamtama 
Semarang 

Cross 
sectional 
Deskriptif 
kualitatif 

Semua dokter 
spesialis 
mengetahui 
tentang informed 
consent sebagai 
kewajiban 
petugas 
kesehatan, 
tanggung jawab 
dokter & sebagai 
hak pasien untuk 
mengetahui 
tindakan yang 
akan 
diterimanya. 
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Dona 
Fathia 
 
Tahun 
2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vita Ratih 
Nugraha 
Heni 
 
Tahun 
2010 

Pengaruh 
Karakteristik 
Manajerial 
Rumah Sakit 
terhadap 
Komitmen 
Dokter Spesialis 
di BPK-RSU 
Dokter Zainoel 
Abidin Banda 
Aceh Tahun 
2008 
 
Faktor yang 
Mempengaruhi 
Perilaku Dokter 
dalam 
Kelengkapan 
Pengisian 
Resume medis 
Rawat Inap di 
RSU RA Kartini 
Jepara Tahun 
2010 

Mengetahui 
pengaruh 
karakteristik 
manajerial 
rumah sakit 
(kepemimpinan, 
iklim bekerja dan 
kompensasi 
terhadap 
komitmen dokter 
spesialis. 
 
 
Mengetahui 
faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
perlaku dokter 
dalam 
kelengkapan 
pengisian 
resume medis 
rawat inap 

Survey 
eksplanatory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observasional 
cross 
sectional, 
deskriptif 
kuantitatif dan 
kualitatif 

Adanya 
hubungan 
kepemimpinan, 
iklim bekerja dan 
kompensasi 
terhadap 
komitmen dokter 
spesialis. 
 
 
 
 
 
Faktor yang 
paling 
berpengaruh 
terhadap 
kelengkapan 
pengisian 
resume medis 
adalah motivasi 
dokter (p value = 
0,0001) 

      

 

 

Penelitian yang peneliti lakukan saat ini dengan judul Analisis Faktor-

Faktor Manajemen Terhadap Komitmen Dokter Dalam Pengisian Dokumen 
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Rekam Medis Rawat Inap di RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak, jenis 

penelitian yang digunakan adalah observasional metode survei analitik 

dengan pendekatan cross sectional, variabel terikat adalah komitmen dokter 

dalam pengisian dokumen rekam medis rawat inap di RSUD Sunan Kalijaga 

Kabupaten Demak dan variabel bebas adalah kejelasan jasa medis,  

kesesuaian jasa medis, pembuatan keputusan pemimpin, ketanggapan 

pemimpin, tindakan dukungan pemimpin, kesempatan promosi, kondisi 

lingkungan kerja. 

 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Lingkup  waktu  

Pelaksanaan penelitian pada bulan November 2010 s.d Maret 2011. 

2. Lingkup tempat 

Lokasi penelitian ini adalah RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak dan 

sasaran adalah dokter yang melakukan pelayanan rawat inap.  

3. Lingkup Materi 

Materi dibatasi pada faktor-faktor manajemen yang berpengaruh terhadap 

komitmen dokter dalam pengisian dokumen rekam medis rawat inap di RSUD 

Sunan Kalijaga Kabupaten Demak yang berbasis ilmu manajemen sumber 

daya manusia, perilaku organisasi dan ilmu rekam medis. 

 


