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ABSTRACT 

Bacground : Discharge resume form (RM.20) was immortalized in Tugurejo 
Regional Public Hospital Semarang. Based on the initial survey, Assembling 
officers were complained about the  incompleteness form. In addition there were 
found  incompleteness in filling data item as well. The purpose of this study was 
to analyze the discharge resume form design by physical, anatomic and content 
aspect in  Tugurejo Regional Public Hospital Semarang , 2016. 

Methods : This type of research was qualitative research. Subjects were 5 
medical and paramedical officers. The object of this study was discharge resume 
form (RM.20) in Tugurejo regional public hospital Semarang. The data collected 
by structural interview and observation. Data analysis used content analysis 
method in narrative form. 

Result : Based on the results, the physical aspects of Discharge Resume Form 
(RM.20), the materials were folio paper 70 grams, rectangular shape, the paper 
size (length of 33 cm and a width of 21.5 cm), paper color were white. In Aspects 
anatomic, heading : the title located in the middle top, sub-title located in the left 
top, there were no revision number, and form identity were in top right. There was 
no how to fill instruction. The body includes ( left margin 1.8 cm, right 2 cm, 2 cm 
above, below 2.5 cm). In content aspect, data item completeness consists of 
patient identity data and clinical data of patients. Used abbreviations on the form. 

Conclusion : Recommendation from this research was to changed the paper 
material, added instructions and issue number on the form, as well as designing 
the revised of dischage resume form (RM.20). 
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ABSTRAK 

Latar Belakang : Formulir Resume Pasien Pulang (RM.20) merupakan formulir 
yang diabadikan di RSUD Tugurejo Semarang. Berdasarkan survei awal di 
RSUD Tugurejo Semarang, petugas rekam medis bagian assembling 
mengeluhkan masih banyak ketidaklengkapan formulir. Selain itu terdapat 
ketidaklengkapan pada pengisian butir data. Tujuan penelitian adalah 
menganalisa desain Formulir Resume Pasien Pulang (RM.20) berdasarkan 
aspek fisik, anatomik dan isi di RSUD Tugurejo Semarang tahun 2016. 

Metode : Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Subjek 
penelitian adalah 5 orang tenaga medis dan paramedis. Objek penelitian ini 
adalah Formulir Resume Pasien Pulang(RM.20) di RSUD Tugurejo Semarang. 
Cara pengumpulan data dengan wawancara terstruktur dan observasi.Analisa 
data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode content analysis dalam 
bentuk narasi. 

Hasil : Berdasarkan hasil penelitian pada Formulir Resume Pasien Pulang 
(RM.20) dilihat dari aspek fisik yaitu bahan yang digunakan adalah kertas Folio 
70gram, bentuk persegi panjang, ukuran kertas panjang  33 cm dan lebar 21,5 
cm, warna kertas putih. Aspek anatomik yaitu heading meliputi judul formulir 
terletak ditengah atas, sub judul terletak dikiri atas, tidak terdapat nomor revisi, 
dan identitas formulir terdapat dikanan atas. Tidak terdapat instruction cara 
pengisian. Bagian body meliputi margin kiri 1,8 cm, kanan 2 cm, atas 2 cm, 
bawah 2,5 cm. Pada aspek isi kelengkapan butir data terdiri dari data identitas 
pasien dan data klinis pasien. Digunakan singkatan pada formulir. 

Kesimpulan : Saran dari penelitian ini adalah mengubah bahan kertas, 
memberikan instruksi dan nomor edisi pada formulir, serta merancang revisi 
Formulir Resume Pasien Pulang (RM.20). 

 

Kata kunci : Desain Formulir, Resume Pasien Pulang 

 

 

 

 

 

 



 

PENDAHULUAN 

Kesehatan merupakan elemen penting yang sangat dibutuhkan manusia, 

masyarakat berusaha untuk melakukan upaya kesehatan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatannya. Untuk memelihara kesehatan dibutuhkan upaya 

penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang meliputi 

pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan. Seperti yang telah disebutkan dalam 

UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 4, bahwa setiap orang berhak atas 

kesehatan. (1) 

Agar dapat dilakukan pelayanan kesehatan yang maksimal, maka setiap 

sarana pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit, hendaknya 

menyelenggarakan rekam medis. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Permenkes 

Republik Indonesia No.269/Menkes/Per/III/2008, bahwa rekam medis adalah 

berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, 

pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan 

kepada pasien.(2) 

Rekam medis dapat berbentuk manual atau elektronik.Rekam medis 

sangat dibutuhkan oleh rumah sakit sebagai salah satu sumber informasi yang 

memuat hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang 

diberikan kepada pasien. Data rekam medis harus segera dilengkapi setelah 

pasien menerima pelayanan agar akurasi data terjaga. (3) 

Isi Dokumen Rekam Medis yang lengkap akan diolah menjadi informasi 

yang akurat. Informasi adalah hasil pengolahan data yang telah diproses dengan 

cara tertentu agar dapat dipahami oleh penerima, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Data rekam medis yang lengkap dan akurat, akan mempermudah 

dalam pengambilan satu keputusan bagi pasien. 

Setiap proses pencatatan data harus menggunakan formulir. Formulir 

rekam medis sebagai penetapan tanggung jawab merekam data dan media 

komunikasi antar orang / bagian / organisasi. Formulir rekam medis yang sudah 

dirancang dan digunakan harus sesuai dengan tujuan formulir tersebut. Jenis 

dan jumlah formulir yang digunakan beragam dan banyak jenisnya, salah 

satunya adalah Resume Pasien Pulang.(4) 



Formulir Resume Pasien Pulang merupakan salah satu formulir yang 

akan diabadikan, oleh karena itu, diperlukan rancangan yang memudahkan 

petugas untuk mengisi formulir tersebut. Resume Pasien Pulang berisi catatan 

pengamatan perawat terhadap pasien dan pertolongan perawatan yang 

diberikan kepada pasien dari awal masuk hingga pasien pulang. 

Peneliti juga telah melakukan observasi pada 10 sampel DRM, data klinis 

pada bagian Resume Pasien Pulang  dan rencana tindakan lanjut Dokter 

Penanggung Jawab Pasien tidak diisi oleh tenaga medis mencapai 100%. Hal ini 

berdampak pada ketidaksesuaian dengan ketentuan Rumah Sakit, karena 

informasi pasien menjadi tidak berkesinambungan dan klaim BPJS terhambat. 

Dengan melihat masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

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

Semarang Tahun 2016. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain 

penelitian studi kasus yaitu menggambarkan analisis desain Formulir Resume 

Pasien Pulang (RM.20). Subjek yang digunakan sebanyak 5 orang terdiri dari 

tenaga medis dan paramedis. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Formulir Resume Pasien Pulang (RM.20) di RSUD Tugurejo Semarang. Sumber 

data primernya adalah observasi formulir melalui aspek fisik, anatomik dan isi 

dan data sekundernya adalah data profil RSUD Tugurejo Semarang. Cara 

pengumpulan data dengan wawancara terstruktur dan observasi. Instrumen 

penelitian yang digunakan adalah angket dan pedoman observasi. Pengolahan 

data yang digunakan adalah editing, tabulating, dan penyajian data. Analisa data 

yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode content analysis dalam 

bentuk narasi. 

 

HASIL PENELITIAN 

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

Semarang menurut aspek fisik, aspek anatomik, dan aspek isi 



Tabel 1 

Tabel Desain Formulir dari Aspek Fisik, Aspek Anatomik, dan Aspek Isi 

No Aspek Desain Formulir Hasil Observasi 

1 Aspek Fisik 

a Bahan Bahan yang digunakan adalah kertas Folio. 

b Bentuk Bentuk kertas yang digunakan adalah persegi 
panjang. 

c Ukuran Ukuran kertas yang digunakan adalah F4 yaitu 
dengan panjang 33 cm dan 21,5 cm. 

d Warna Warna kertas yang digunakan warna putih. 

e Kemasan Tidak menggunakan kemasan karena formulir 
digabung dengan formulir lainnya di dokumen 
rekam medis. 

2 Aspek Anatomik 

a Heading 

 1) Judul  Judul formulir yaitu “Resume Pasien Pulang 
(RM 20) terletak di bagian kiri atas. 

 2) Sub Judul Sub judul formulir yaitu “Ringkasan Perawatan 
Pasien” terletak ditengah, dibawah data 
identitas pasien. 

 3) ID RS ID RS berisi nama Rumah Sakit beserta 
alamat dan email Rumah Sakit, terletak di 
tengah atas. 

 4) ID Formulir ID Formulir yaitu “RM.20/IRI” terletak di kanan 
atas formulir. 

 5) No. Edisi Tidak ada 

 6) No. Halaman Tidak ada 

b Introduction Tidak ada 

c Instruction 

 1) Posisi Tidak ada 

 2) Isi Tidak ada 

 3) Tindasan Ada (formulir dicetak tiga kali). 

d Body 

 1) Pengelompokan Pengelompokan data terdiri dari data pasien 
dan data medis. 

 2) Urutan Kelompok Urutan Kelompok dimulai dari data identitas 
kemudian data klinis pasien. 

 3) Perataan Rata kiri dan rata tengah. 

 4) Margin Terdapat margin, kiri = 1,8 cm, kanan = 2 cm, 
atas = 2 cm, bawah = 2,5 cm. 

 5) Spasi Spasi yang digunakan adalah 1,5. 

 6) Garis/kotak/bayangan Penggunaan kotak pada formulir. 

 7) Huruf/ukuran/jenis Jenis huruf : Arial, Ukuran : 11 

 8) Cara Pengisian Cara pengisian pada formulir adalah label 
yang dicatat secara komputerisasi pada data 
pasien dan pengisian manual pada data klinis 
pasien. 

e Close 



 1) Tempat Ada, terletak di bagian kanan bawah. 

 2) Tanggal Ada, terletak di bagian kanan bawah. 

 3) Waktu Tidak ada. 

 4) Tanda Tangan Ada, terletak di bagian kanan bawah. 

3 Aspek Isi 

 1) Kelengkapan Item a. Data identitas pasien :  
- Nama 
- Tgl.Lahir/Umur 
- No. RM 
- Alamat 
- Ruang 
- Kelas 
- Tanggal masuk RS 
- Tanggal keluar RS 
- DPJP 

b. Data medis pasien : 
- Alergi 
- Diagnosa masuk 
- Indikasi dirawat 
- Pemeriksaan fisik 
- Hasil pemeriksaan penunjang 
- Terapi yang diberikan saat dirumah 

sakit 
- Diagnosa utama 
- Diagnosa sekunder 
- Tindakan / Operasi 
- Penyebab luar / cedera / 

kecelakaan 
- Keadaan keluar 
- Kondisi pulang 
- Obat yang dibawah pulang 
- Rencana tindakan lanjut DPJP 
- Hasil pemeriksaan penunjang yang 

tertunda 

 2) Terminologi Tidak ada. 

 3) Singkatan Terdapat singkatan pada formulir yaitu, DPJP, 
ICD, TD, HR, RR, T dan BB. 

 4) Simbol Tidak ada penggunaan simbol. 

 

2. Identifikasi tentang Kendala yang Ditemui Tenaga medis dan paramedis 

terhadap Formulir Resume Pasien Pulang (RM.20). 

Berdasarkan hasil angket yang diisi dokter dan perawat sebanyak 

60% responden mengeluh bahan kertas mudah sobek / rusak karena 

terlalu tipis, sehingga responden menginginkan bahan lebih tebal agar 

tidak mudah robek. 



3. Identifikasi tentang Kebutuhan Tenaga medis dan paramedis terhadap 

Formulir Resume Pasien Pulang (RM.20) 

Berdasarkan hasil angket yang diisi dokter dan perawat sebanyak 

40% responden tidak setuju dengan bahan yang digunakan pada 

formulir karena kertas sangat tipis, mudah rusak dan robek. Tenaga 

medis dan paramedis menginginkan bahan lebih tebal agar tidak 

mudah robek. Sebanyak 20% responden tidak setuju dengan ukuran 

yang digunakan pada formulir karena responden menginginkan 

ukuran kertas A4. Sebanyak 100% responden tidak setuju dengan 

adanya no. edisi karena responden menganggap no. edisi tidak 

diperlukan, karena responden tidak mengetahui guna no.edisi pada 

formulir. Sebanyak 100% responden tidak setuju dengan pemberian 

no. halaman karena formulir hanya memiliki satu halaman. Sebanyak  

20% responden tidak setuju dengan adanya instruksi dalam formulir 

karena formulir sudah jelas dan tidak membutuhkan instruksi lagi. 

 

 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Formulir Resume Pasien Pulang (RM 20) 

1. Aspek Fisik 

a. Bahan 

Bahan yang digunakan pada Formulir Resume Pasien Pulang 

(RM.20) di RSUD Tugurejo adalah kertas Folio. Sebanyak 40% 

menyatakan tidak setuju dengan penggunaan bahan yang ada, karena 

menggunakan kertas 70 gram bahan tipis, menyebabkan formulir mudah 

rusak dan sobek. Berdasarkan teori, lembar formulir yang akan 

diabadikan perlu sesuai standar yaitu HVS dengan berat 80 gram, agar 

formulir tidak mudah rusak.(8) 

b. Bentuk 

Bentuk kertas yang digunakan pada Formulir Resume Pasien 

Pulang (RM.20) di RSUD Tugurejo berbentuk lembaran persegi 

panjang. Sebanyak 100% menyatakan setuju dengan bentuk Formulir 



Resume Pasien Pulang (RM.20). Hal ini sudah sesuai dengan teori, 

karena bentuk yang digunakan sudah sesuai standar, karena formulir ini 

nantinya akan jadi satu dengan formulir lainnya, agar mudah dalam 

penyimpanannya. (8) 

c. Ukuran 

Ukuran kertas yang digunakan pada Formulir Resume Pasien 

Pulang (RM.20) di RSUD Tugurejo yaitu panjang 33 cm dan lebar 21,5 

cm. Sebanyak 20% tidak setuju menggunakan ukuran kertas yang ada. 

Responden ingin menggunakan kertas ukuran A4. Berdasarkan teori, 

ukuran standar kertas formulir adalah ukuran kertas A4 dan F4. Peneliti 

tetap menggunakan formulir ukuran F4 karena sudah ketentuan dari RS 

untuk menggunakan kertas ukuran F4, tidak melebihi folder DRM 

sehingga mempermudah dalam penyimpanan. (8) 

d. Warna 

Warna yang digunakan pada Formulir Resume Pasien Pulang 

(RM.20) adalah warna putih dengan tinta berwarna hitam. Sebanyak 

100% menyatakan setuju dengan warna dasar formulir. Hal ini sudah 

sesuai teori, warna umum yang digunakan untuk formulir yaitu dengan 

warna dasar putih atau warna cerah. (8) 

e. Kemasan 

Formulir Resume Pasien Pulang (RM.20) tidak menggunakan 

kemasan karena formulir tersebut dijadikan satu dengan formulir lain 

dan disimpan dalam Dokumen Rekam Medis. (8) 

2. Aspek Anatomik 

a. Heading 

1) Judul 

Judul pada Formulir Resume Pasien Pulang (RM.20) terletak 

pada bagian kiri atas formulir. Sebanyak 100% setuju dengan letak 

judul formulir. Hal ini sudah sesuai teori karena posisi standar judul 

formulir adalah kiri atas, tengah atas, atau kanan atas dan judul 

formulir sudah menunjukan isi formulir. (8) 

2) Sub Judul 

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

memliki sub judul di kiri atas yaitu “Ringkasan Perawatan Pasien”. 



Sebanyak 100% Tenaga medis dan paramedis setuju dengan adanya 

sub judul dan letak sub judul. Berdasarkan teori sub judul dapat 

digunakan apabila judul utama memerlukan penjelasan atau 

kualifikasi lebih lanjut. Peneliti tidak akan menggunakan sub judul 

karena judul formulir sudah memiliki penjelasan tentang isi formulir.(8) 

3) Identitas Rumah Sakit 

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

memiliki identitas rumah sakit yaitu “Rumah Sakit Umum Daerah 

Tugurejo” terletak di bagian atas tengah formulir. Sebanyak 100% 

Tenaga medis dan paramedis setuju dengan letak Identitas Rumah 

Sakit. (8)  

4) Identitas Formulir 

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

memiliki identitas formulir yang terletak di pojok kanan atas formulir. 

Hal ini sudah sesuai teori, identitas formulir umumnya terletak di 

pojok kanan atas, pojok kiri atas, atau tengah atas formulir. (8) 

5) Nomor Edisi  

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

tidak memiliki nomor edisi. Sebanyak 100% responden tidak setuju 

dengan penggunaan no. edisi karena responden tidak mengetahui 

guna dari no. edisi. Berdasarkan teori, nomor edisi harus ada karena 

nomor edisi digunakan untuk membantu dalam menentukan apakah 

edisi terbaru yang digunakan dapat membantu dalam pembuangan 

stok yang tidak dipakai lagi. (8) 

6) Nomor Halaman 

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

tidak memiliki nomor halaman karena formulir hanya memiliki satu 

halaman. Sebanyak 100% setuju dengan tidak menggunakan no. 

halaman. Berdasarkan teori, apabila formulir terdiri lebih dari satu 

halaman, maka tiap halaman harus dibuat nomor dan judul halaman. 

(8) 

b. Introduction 



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

terdapat introduction karena judul pada formulir sudah menjelaskan tujuan 

formulir. (8) 

c. Instruction 

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

terdapat instruksi atau perintah pengisian formulir. Sebanyak 20% 

responden tidak setuju dengan adanya instruksi. Menurut teori, instruksi 

harus ada dan jelas diletakkan pada bagian depan formulir apabila 

terdapat tempat yang cukup. Hal ini belum sesuai karena tidak terdapat 

instruction untuk mengisi formulir yang menyebabkan Formulir Resume 

Pasien Pulang (RM.20) sering dinyatakan tidak lengkap oleh petugas 

asembling. Peneliti ingin menambahkan instruksi pemberian tanda (√) 

untuk kolom yang dipilih pada formulir. (8) 

d. Body 

1) Pengelompokan 

Pengelompokan pada Formulir Resume Pasien Pulang (RM.20) 

di RSUD Tugurejo yaitu mengelompokan data berdasarkan data 

identitas pasien dan data klinis pasien. Butir data identitas pasien 

yang terdiri dari Nama, Tanggal lahir/Umur, No. RM, Alamat, 

Ruang, Kelas, Tanggal masuk RS, Tanggal keluar RS, nama DPJP. 

Butir data klinis pasien terdiri dari Alergi, Diagnosa masuk, Indikasi 

dirawat, Pemeriksaan fisik, Hasil pemeriksaan penunjang, Terapi 

yang diberikan saat dirumah sakit, Diagnosa utama, Diagnosa 

sekunder, Tindakan / Operasi, Penyebab luar / cedera / kecelakaan, 

Keadaan keluar, Kondisi pulang, Obat yang dibawah pulang, 

Rencana tindakan lanjut DPJP, Hasil pemeriksaan penunjang yang 

tertunda. 

Sebanyak 100% setuju dengan pengelompokkan data untuk 

membedakan antara identitas pasien dengan data klinis pasien 

yang dibatasi oleh garis  atau pembatas dengan tujuan untuk 

membedakan formulir sesuai dengan pemakai. (8) 

2) Urutan Kelompok 



Urutan kelompok data pada Formulir Resume Pasien Pulang 

(RM.20) di RSUD Tugurejo dimulai dari data identitas pasien 

kemudian data klinis pasien. (8) 

3) Perataan 

Pada Formulir Resume Pasien Pulang (RM.20) di RSUD 

Tugurejo perataan yang digunakan adalah rata kiri dan rata 

tengah sehingga formulir tampak lebih rapi. (8) 

4) Margin 

Margin pada Formulir Resume Pasien Pulang (RM.20) di 

RSUD Tugurejo yaitu kiri 1,8 cm, kanan 2 cm, atas 2 cm, bawah 

2,5 cm. Sebanyak 100% tenaga medis dan paramedis setuju 

dengan margin yang digunakan pada formulir. (8) 

5) Spasi 

Pada Formulir Resume Pasien Pulang (RM.20) di RSUD 

Tugurejo adalah 1 spasi vertikal dan 1,5 spasi horizontal. Spasi 

yang digunakan sudah sesuai dengan teori. (8) 

6) Garis / Kotak / Bayangan / Warna 

Pada Formulir Resume Pasien Pulang (RM.20) di RSUD 

Tugurejo terdapat garis dalam membagi formulir menjadi beberapa 

bagian data antara data identitas pasien dengan data klinis medis. 

Formulir tidak menggunakan bayangan maupun warna. Sebanyak 

100% responden setuju dengan pembagian kolom pengisian. (8) 

7) Type Style 

Pada Formulir Resume Pasien Pulang (RM.20) di RSUD 

Tugurejo jenis huruf yan digunakan adalah Arial, ukuran 14 pada 

judul formulir dan ukuran 11 pada butir data. Sebanyak 100% 

tenaga medis dan paramedis menyatakan ukuran dan jenis huruf 

sudah sesuai tidak menyulitkan saat dibaca. (8) 

8) Cara Pengisian 

Cara pengisian dalam Formulir Resume Pasien Pulang 

(RM.20) di RSUD Tugurejo dilakukan dengan label yang dicatat 

secara komputerisasi pada data pasien dan pengisian manual 

pada data klinis pasien. Cara entri memberi tanda check list yaitu 

mengeni keadaan keluar dan cara pulang pasien. (8) 



e. Close 

1) Tempat 

Pada Formulir Resume Pasien Pulang (RM.20) di RSUD 

Tugurejo terdapat keterangan tempat dan diletakkan pada bagian 

close formulir. Hal tersebut sudah sesuai teori karena merupakan 

formulir yang dibawa keluar untuk keperluan mengurus klaim 

asuransi pasien. (8) 

2) Tanggal 

Pada Formulir Resume Pasien Pulang (RM.20) di RSUD 

Tugurejo terdapat tanggal pada bagian Close dan sesuai dengan 

teori. (8) 

3) Waktu 

Pada Formulir Resume Pasien Pulang (RM.20) di RSUD 

Tugurejo tidak terdapat keterangan waktu pada kolom tanda 

tangan sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan teori. (8) 

4) Tanda Tangan 

Pada Formulir Resume Pasien Pulang (RM.20) di RSUD 

Tugurejo bagian penutup terdapat nama dan tanda tangan dokter, 

hal ini bertujuan sebagai pertanggungjawaban petugas rekam 

medis dalam pelayanan medis. (8) 

3. Aspek Isi 

a. Kelengkapan Butir Data 

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

terdapat butir data yang dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu data 

identitas pasien dan data klinis pasien. Hal ini sudah sesuai teori karena 

sudah terdapat butir data identitas pasien dan data klinis pasien. (8) 

b. Terminologi 

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

tidak terdapat penggunaan terminologi. (8) 

c. Singkatan 

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

terdapat penggunaan singkatan yaitu, DPJP, ICD, TD, HR, RR, T dan 

BB. Hal ini sudah sesuai dengan teori karena penggunaan singkatan 



lazim digunakan dan pengguna mengerti dan memahami singkatan 

yang digunakan. (8) 

 

 

B. Perancangan Formulir Resume Pasien Pulang (RM 20) 

 

Gambar 1         Gambar 2 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

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

2. Bentuk kertas yang digunakan yaitu persegi panjang sehingga sudah sesuai 

teori. 

3. Ukuran kertas yang digunakan adalah ukuran F4 yaitu dengan panjang 33 

cm dan lebar 21,5 cm, sehingga sudah sesuai dengan teori. 



4. Warna kertas yang digunakan yaitu warna putih sudah sesuai dengan teori. 

5. Menurut responden judul dan sub judul sudah menjelaskan tentang isi 

formulir sehingga tidak membutuhkan introduction lagi. 

6. Formulir tidak memiliki instruction, belum sesuai teori karena masih banyak 

data yang tidak diisi / dikosongkan.  

7. Pada aspek isi, penambahan butir data untuk Morfologi diperlukan karena 

kode morfologi digunakan untuk keakuratan kode diagnosa utama 

neoplasma. 

8. Terdapat singkatan pada formulir yaitu DPJP, ICD, TD, HR, RR, T dan BB 

yang sudah dipahami oleh tenaga medis sehingga sudah sesuai teori.  

9. 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. 

 

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.  

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

dengan teori dan kebutuhan serta kendala penggunanya.  
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