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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Desain Formulir Resume Pasien Pulang (RM.20) di RSUD Tugurejo 

Semarang menurut aspek fisik, aspek anatomik, dan aspek isi : 

a. Bahan kertas yang digunakan yaitu 70gr belum sesuai teori. 

b. Bentuk kertas yang digunakan yaitu persegi panjang sehingga 

sudah sesuai teori. 

c. Ukuran kertas yang digunakan adalah ukuran F4 yaitu dengan 

panjang 33 cm dan lebar 21,5 cm, sehingga sudah sesuai dengan 

teori. 

d. Warna kertas yang digunakan yaitu warna putih sudah sesuai 

dengan teori. 

e. Menurut responden judul dan sub judul sudah menjelaskan 

tentang isi formulir sehingga tidak membutuhkan introduction lagi. 

f. Formulir tidak memiliki instruction, belum sesuai teori karena 

masih banyak data yang tidak diisi / dikosongkan.  

g. Pada aspek isi, penambahan butir data untuk Morfologi 

diperlukan karena kode morfologi digunakan untuk keakuratan 

kode diagnosa utama neoplasma
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h. Terdapat singkatan pada formulir yaitu DPJP, ICD, TD, HR, RR, 

T dan BB yang sudah dipahami oleh tenaga medis sehingga 

sudah sesuai teori.  

2. Kendala yang ditemui oleh responden terhadap Formulir Resume 

Pasien Pulang (RM.20) di RSUD Tugurejo Semarang adalah Bahan 

kertas yang sangat tipis yang memungkinkan kertas mudah sobek / 

rusak. 

3. Kebutuhan kesponden terhadap Formulir Resume Pasien Pulang 

(RM.20) di RSUD Tugurejo Semarang adalah beberapa responden 

tidak setuju dengan penggunaan bahan, tidak setuju dengan ukuran 

yang digunakan pada formulir, tidak setuju dengan adanya nomor 

edisi, nomor halaman dan instruksi pada formulir. 

 

B. Saran 

Formulir Resume Pasien Pulang (RM.20) perlu adanya revisi, baik 

dari aspek fisik, anatomik, dan isi. 

1. Dari aspek fisik, berat kertas yang digunakan perlu direvisi menjadi 

80gr, karena formulir diabadikan. 

2. Dari aspek anatomik, perlu ditambahkannya instruksi pengisian pada 

formulir.  

3. Secara aspek isi pada Formulir Resume Pasien Pulang (RM.20) perlu 

penambahan kolom morfologi untuk keakuratan kode diagnosa utama 

neoplasma.  
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4. Merancang ulang desain Formulir Resume Pasien Pulang (RM.20) 

sesuai dengan teori dan kebutuhan serta kendala penggunanya.  


