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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang 
berhubungan dengan kebenaran pengisian dan ketepatan waktu pengiriman 

sensus harian pawien rawt inap di Rumah Sakit Umum kodya Semarang. 

Jumlah sampel penelitian adalah totalpopulasi yaitu 28 perawat pelaksana 
yang melaksanakan pengisian sesus harian. Jenis penelitian adalah 

eksplanatori, metode survey dengan pandekatan cross sectional.  

Hasil adalah sbb:  

variabel tingkat pengetahuan baik 50%, penyediaan formulir baik 100%, 
masa kerja kurang dari atau sama dengan tiga th dan masa kerja lebih dari 3 
th masing-masing 50%. bimbingan dan pengarahan baik 3,6%, sedang 

60,7%, pengawsan baik 39,3%. sedangkan kebenaran pengisian sensus 

harian baik sebesr 78,7%. ketepatan waktu pengiriman sensus harian 75 % 
teapt waktu. Dari uji statistik dengan menggunakan uji chi square didapatkan 

hasil sbb: tidak ada hubungan antara variabel tingkat pengetahuan, masa 

kerja, bimbingan dan pengarahan, pengawasan terhadap kebenaran 
pengisian sensus harian pasien rharian rawat inap. Tidak ada hubungan juga 
antara bariabel tingakt pengetahuan, masa kerja , bimbingan dan pengarahan 

terhadap ketepatan waktu pengiriman sensus harian pasien rawat inap. 

Sedangkan variabel yang berhubungan yaitu pengawasan dengan ketepatan 
waktu pengiriman sensus harian pasien rawt inap. Untuk hubungan variabel 
penyediaan formulir dengan kebenaran pengisian dan ketepatan saktu 

pengiriman sensus harian pasien rawt inap tidak bisa dianalias secara 
statistik.  

Untuk meningkatkan pelaksanaan sensus harian agar lebih benar, lebih 
lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan, diharapkan adanya 
pembinaan dari unit rekam medis secara berkelanjutan untuk mendapatkan 

pamahaman yang sama mengenai tugas yang dibebankan pakada perawat 

pelaksana berhubungan dengan palaksanaan rekam medis diantaranya dalam 
pelaksanaan sensus harian. Bagi kepala ruang diharapkan senantiasa 
melakukan pegawasan terhadap pelaksanaan sensus harian yaitu dalam 

kebenaran, kelengkapam dan ketepatan waktu pengiriman sesuai uraian 
tugas yang telah ditetapkan.  
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