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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan  Pustaka

1. Rekam medis

Pengertianrekam medis

Dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran

,yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisi

catatan dan dokumen tentang  identitas pasien, pemeriksaan,

pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan

kepada pasien. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis dijelaskan bahwa

rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen

tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan

pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.

Kedua pengertian rekam medis diatas menunjukkan perbedaan yaitu

Permenkes hanya menekankan pada sarana pelayanan kesehatan,

sedangkan dalam Undang-undang Praktik Kedokteran tidak.

menunjukan pengaturan rekam medis pada Undang-undang Praktik

Kedokteran lebih luas, berlaku baik untuk sarana kesehatan maupun

diluar sarana kesehatan (konsil kedokteran Indonesia,2006).
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IsiRekamMedis

1) Catatan, merupakan uraian tentang identitas pasien, pemeriksaan

pasien,diagnosis, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain baik

dilakukan oleh dokter dan dokter gigi maupun tenaga kesehatan

lainnya sesuai dengan kompetensinya.

2) Dokumen, merupakan kelengkapan dari catatan tersebut : foto

rontgen, hasil laboratorium dan keterangan lain sesuai dengan

kompetensi keilmuannya (konsil kedokteran Indonesia,2006).

Jenis Rekam Medis:

1) Rekam medis konvensional

2) Rekam medis elektronik(konsil kedokteran Indonesia,2006).

Manfaat Rekam Medis

Manfaat rekam medis secara umum adalah (1) pengobatan pasien

(2) Peningkatan kualitas pelayanan (3) Pendidikan dan penelitian (4)

Pembiayaan (5) Statistik kesehatan (6) Pembuktian masalah

hukum,disiplin dan etik ( Konsil kedokteran Indonesia,2006).

2. Pendokumentasian

Pengertian dokumentasiadalah suatu catatan yang dapat dibuktikan

atau dijadikan bukti dalam persoalan hukum, sedangkan

pendokumentasian adalah pekerjaan mencatat atau merekam peristiwa

dan objek maupun aktifitas pemberian jasa (pelayanan) yang dianggap

berharga dan penting (Tungpalan cit Dalami,2011).
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Tujuan utama dari dokumentasi pelayanan asuhan kesehatan gigi

dan mulut adalah untuk memelihara keberlangsungan perawatan,

menyediakan alat komunikasi antara pemberi pelayanan serta

meminimalisir risiko malpraktik. Dokumentasi pelayanan asuhan

kesehatan gigi dan mulut adalah dokumen hukum yang harus dilakukan

dengan lengkap dan akurat meliputi seluruh data hasil pengkajian,

diagnose yang ditegakkan, perencanaan serta tindakan yang telah

dilakukan serta catatan – catatan lain yang diperlukan dan relevan dengan

tindakan perawatan pasien/ klien (Dalami,2011).

Sistematika Pendokumentasian Asuhan Kesehatan Gigi Dan Mulut

SOAP: (S) Subjektif adalah catatan berhubungan dengan keluhan pasien

dan gejala yang dilaporkan, seperti saat rasa nyeri/linu, sakit, berapa lama

hal itu terjadi, kapan dan di mana keluhan itu terjadi, dan lain-lain. Bagian

ini juga mencakup catatan riwayat kesehatan gigi dan mulut saat pasien

datang. (O) Objektif adalah catatan berhubungan dengan hasil

pemeriksaan sebenarnya dari  tekanan darah, kondisi kesehatan pasien

saat ini, temuan pemeriksaan ekstra dan intra oral, radiograf, mobilitas,

perkusi, tes dingin, deskripsi gingiva , dan deskripsi singkat pemeriksaan

jaringan periodontal. (A) Asessment  adalah catatan berhubungan dengan

penilaian / analisis / diagnosa kebersihan gigi berdasarkan semua temuan

sebelumnya. (P) Planing adalah catatan berhubungan dengan rencana

tindakan saat itu atau yang akan datang, ini untuk mengusahakan
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mencapai kondisi klien sebaik mungkin atau menjaga /mempertahankan

kesehaan gigi dan mulutnya (Wilkins,2005).

a. Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

Pengertian pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut adalah pelayanan

asuhan yang terencana, diikuti dalam kurun waktu tertentu secara

berkesinambungan di bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana

untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada

individu, kelompok, dan masyarakat ( Permenkes No 284,2006).

Tujuan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

Tujuan utama asuhan kesehatan gigi dan mulut adalah untuk

membantu klien baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat

dalam rangka memenuhi kebutuhannya melalui intervensi-intervensi

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan

perilaku pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, sehingga pada akhirnya

dapat mendorong peningkatan status kesehatan gigi dan mulut sepanjang

kehidupan klien tersebut( Permenkes No 284, 2006).

Terapis Gigi dan Mulut memiliki wewenang untuk melakukan

pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi:(1) upaya

peningkatan kesehatan gigi dan mulut; (2)upaya pencegahan penyakit

gigi; (3) manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut; (4) pelayanan

kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas; dan (5) dental

assisting ( Permenkes No 20 tahun 2016).
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Proses asuhan kesehatan gigi dan mulut terdiri dari:

(1)pengkajian; (2)penegakan diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut;

(3)perencanaan; (4) implementasi; dan (5)evaluasi (Wilkins, 2005).

b. Delapan Kebutuhan Dasar Manusia

Menurut Darby dan Walsh (2013), terdapat 8 (delapan) kebutuhan dasar

manusia yang berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut. Apabila ada

kebutuhan yang tidak terpenuhi maka akan timbul perilaku tertentu untuk

mengatasi ketidak terpenuhinya kebutuhan tersebut. 8 (delapan) kebutuhan

manusia terkait kesehatan gigi dan mulut tersebut dapat dijabarkan dalam tabel

berikut:

NO KEBUTUHAN
DASAR DEFINISI INDIKATOR

PENGKAJIAN
PERNYATAAN

DIAGNOSA

1 Perlindungan
dari risiko
kesehatan

Kebutuhan untuk
terhindar dari
kontraPengkajian
medis dalam
perawatan
kesehatan gigi dan
mulut
Kebutuhan untuk
bebas dari bahaya
atau ancaman
yang dapat
merusak tubuh
Klien
membutuhkan
kondisi kesehatan
yang baik yang
dicapai melalui
berfungsinya
organ dan sistem
tubuh

 Tanda – tanda
vital di luar batas
normal Adanya
risiko luka/
injury atau risiko
terjadinya
penyakit
sistemik/penyakit
gigi & mulut
(termasuk yang
dikarenakan
pilihan gaya
hidup)

 Kebutuhan
pemberian
pengobatan
premedikasi
antibiotic
(misalnya
pengobatan
berlanjut pasca
operasi)

Tidak
terpenuhinya
kebutuhan akan
perlindungan dari
risiko kesehatan
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2 Bebas dari rasa
takut & stress

Kebutuhan akan
rasa aman dan
bebas dari ketidak
nyamanan emosi
dalam lingkungan
pelayanan
kesehatan gigi dan
mulut serta
kebutuhan akan
apresiasi,
perhatian serta
penghargaan dari
orang lain.

 Menunjukkan
ketakutan/
kecemasan atas
pelayanan yang
akan diberikan

 Kebiasaan –
kebiasaan buruk
yang merusak
kesehatan gigi
dan mulut

 Penyalahgunaan
zat berbahaya
(merokok,
narkoba dll)

 Ketidak puasan
terhadap petugas
kesgilut

 Keringat
berlebihan/
menangis

Tidak
terpenuhinya
kebutuhan akan
bebas dari rasa
takut & stress

3 Bebas dari
nyeri

Kebutuhan untuk
terbebas dari
ketidak nyamanan
fisik pada daerah
leher dan kepala.
Kebutuhan ini
merupakan
motivasi yang kuat
bagi perilaku klien
untuk memenuhi
kebutuhannya.

 Nyeri/ sakit/ linu/
sensitif pada
ekstra/ intra oral

 Konsumsi obat
penghilang rasa
sakit

 Kesulitan
pergerakan/
ketegangan pada
wajah, tangan
atau kaki

 Ketidak
nyamanan atau
nyeri selama
perawatan

 Cara berbicara
ragu – ragu/
pemenggalan
kalimat

 Keringat
berlebihan/
menangis

Tidak
terpenuhinya
kebutuhan akan
bebas dari nyeri
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4 kesan wajah
yang sehat

Kebutuhan untuk
merasa puas
dengan keadaan
wajah dan nafas.
Gambaran wajah
ditentukan oleh
persepsi individu
terhadap
karakteristik fisik
dan interpretasi
mereka terhadap
bagaimana
gambaran
wajahnya
ditanggapi oleh
orang lain

 Penampilan gigi
geligi, gingiva,
profil wajah (gigi
berjejal, tonggos,
dll)

 Nafas (bau
mulut dll)

Tidak
terpenuhinya
kebutuhan akan
kesan wajah yang
sehat

5 Integritas
Membran
Mukosa pada
Leher dan
Kepala

Kebutuhan akan
keutuhan dan
berfungsinya area
kepala dan leher
seseorang
termasuk di
dalamnya mukosa
mulut, membrane
dan jaringan
periodontal.
Keutuhan jaringan
merupakan
pertahanan
terhadap mikroba
yang berbahaya,
alat sensor
informasi, alat
perlindungan
terhadap zat
berbahaya dan
trauma, dan
mencerminkan
kecukupan gizi
yang cukup

 Adanya Lesi/
tanda-tanda
pembengkakan
di extra/ intra
oral

 Inflamasi
gingiva

 Perdarahan pada
waktu probing

 Kedalaman saku
gusi / kehilangan
perlekatan klinis
lebih dari 4mm

 Xerostomia
yang dapat
diikuti oleh
perubahan warna
abnormal pada
membrane
mukosa rongga
mulut

 Manifestasi
extraoral/
intraoral adanya
kekurangan gizi

 Adanya tanda/
gejala kelainan
pola makan

Tidak
terpenuhinya
kebutuhan akan
Integritas
Membran
Mukosa pada
Leher dan Kepala
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6 Kondisi dan
Fungsi Gigi
Geligi yang
Baik

Kebutuhan akan
gigi geligi dan
tambalan/ restorasi
gigi yang utuh dan
berfungsi baik
dalam melindungi
dari mikroba yang
berbahaya,
berfungsi secara
baik dan
mencerminkan
nutrisi dan diet
yang baik.

 Kesulitan
mengunyah

 Tambalan yang
rusak

 Gigi dengan
gejala adanya
caries, abrasi,
abrafksi, atau
erosi

 Gigi yang hilang
 Gigi tiruan yang

tidak baik
pemasangan/
penggunaannya

 Penumpukan
plak, kalkulus,
dan atau
ekstrinsik stain

 Karies aktif
 Asupan gula

harian yang
tinggi

 Adanya gejala
gangguan pola
makan/eating
disorder

 Tidak pernah
memeriksakan
gigi & mulutnya

Tidak
terpenuhinya
kebutuhan akan
kondisi dan
Fungsi Gigi
Geligi yang Baik

7 Konseptualisasi
dan Pemecahan
Masalah

Kebutuhan untuk
memahami
kesehatan gigi dan
mulut. Klien
memerlukan
pemahaman
upaya/ intervensi
asuhan kesehatan
gigi yang
direkomendasikan;
berpartisipasi
dalam penentuan
tujuan asuhan
kesgilut; tidak
mempunyai

 Adaanya bukti
bahwa klien
masih
mempunyai
pertanyaan,
kesalahan
pemahaman atau
kurangnya
pengetahuan
yang terkait
dengan :

 Cara
pemeliharaan
kesehatan gigi &
mulut

 Penyakit gigi &

Konseptualisasi
dan Pemecahan
Masalah
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Tabel 1. 8 (delapan) Kebutuhan Manusia(Darby dan Wash, 2003).

3. Kinerja

Pengertian kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang

secara keseluruhan selama periode tertentudi dalam melaksanakan tugas

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target

atau kinerja yang telah di tentukan terlebih dahulu (Sianturi,2013).

pertanyan/
keraguan terhadap
perawatan yang
akan diterima;
memahami
penyebab masalah
kesehatan gigi dan
mulut; memahami
hubungan anatara
kesehatan gigi dan
mulut dengan
kesehatan secara
menyeluruh;
memahami cara
mengatasi masalah
kesgilut

mulut,
penyebabnya
serta
hubungannya
dengan
kesehatan umum

 Upaya pelihara
diri dan atau
prosedur
perawatan
kesehatan gigi
dan mulut



8 Bertanggung
jawab terhadap
kesehatan gigi
dan mulut-nya
sendiri

Kebutuhan
seseorang untuk
memikul tanggung
jawab atas
kesehatan gigi dan
mulutnya sendiri
sebagai hasil dari
interaksi antara
motivasi,
kapabilitas fisik
dan kognitif serta
lingkungan sosial.

 Ketidak
mampuan dalam
upaya pelihara
diri kesgilut

 Pada kasus klien
anak, adanya
kelemahan dalam
pemeliharaan/
bantuan/
pengawasan
orang tua dalam
upaya
pemeliharaan
kesgilut

 Tidak pernah
melakukan
pemeriksaan
rutin

Tidak
terpenuhinya
kebutuhan untuk
bertanggung
jawab terhadap
kesgilut-nya
sendiri



16

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Indikator kinerja : (1) tujuan dan sasaran harus jelas; (2) Semua

kelompok yang tertarik harus ikut membangun indikator;(3) indikator harus di

ketahui oleh semua kelompok yang terlibat;(4) indikator harus berguna bagi

pembuat dan pelaksana;(5) indikator harus secara tratur di kaji ulang oleh

semua kelompok;(6) indikator kinerja harus berdasarkan pada definisi yang

berlaku tentang tindakan yang baik;(7) beberapa aspek kinerja harus di

masukan dalam penilaian, seperti efisiensi, produktivitas, kepuasan pasien,

mutu pelayanan, serta pengaruh pada kesehatan;(8) indikator kinerja tidak

boleh mendukung tindakan buruk (Budiman,2013).

Kinerja menurut Timple (2002), terdiri dari faktor internal dan faktor

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang menghubungkan dengan sifat-sifat

seseorang sementara faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi

kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan seperti perilaku,sikap dan

tindakan-tindakan rekan kerja.

Kewenangan terapis gigi dan mulut meliputi:

a. Bidang promotif

Bidang promotif meliputi upaya peningkatan kesehatan gigi dan

mulut : (1) promosi kesehatan gigi dan mulut kepada individu, keluarga,

kelompok, dan masyarakat;(2)  pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut,

guru serta dokter kecil; (3) pembuatan dan penggunaan media/alat peraga

untuk edukasi kesehatan gigi dan mulut; dan (4) konseling tindakan

promotif dan preventif kesehatan gigi dan mulut ( Permenkes No 20, 2016).
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b. Bidang preventif

Bidang preventif meliputi upaya pencegahan penyakit gigi: (1)

bimbingan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut untuk individu

kelompok dan masyarakat; (2) penilaian faktor resiko penyakit gigi dan

mulut; (3) pembersihan karang gigi; (4) penggunaan bahan/material untuk

pencegahan karies gigi melalui:  pengisian pit dan fissure gigi ; penambalan

Atraumatic Restorative Treatment/ART; dan/atau aplikasi fluor; (5)skrining

kesehatan gigi dan mulut; dan (5) Pencabutan gigi sulung persistensi atau

goyang derajat 3 dan 4 dengan lokal anastesi. ( Permenkes No 20, 2016).

c. Bidang kuratif

Bidang kuratif merupakan  pelayanan kesehatan dasar pada kasus

kesehatan gigi terbatas meliputi : (1) pencabutan gigi sulung dan gigi tetap

satu akar dengan lokal anestesi; (2) penambalan gigi satu atau dua bidang

dengan glass ionomer atau bahan lainnya; dan (3) perawatan pasca

tindakan. ( Permenkes No 20, 2016).

B. Landasan Teori

1. Menurut Tungpalan(1983), Pengetahuan pendokumentasian pelayanan

asuhan kesehatan gigi dan mulut adalah pekerjaan mencatat atau merekam

peristiwa kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang

terencana, diikuti dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan di

bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana untuk meningkatkan

derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok,
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dan masyarakat. Melaluiproses asuhan kesehatan gigi dan mulut terdiri

dari: (1) pengkajian; (2)penegakan diagnosa asuhan kesehatan gigi dan

mulut; (3)perencanaan; (4) implementasi; dan (5)evaluasi

(Wilkins,2005).Dengan pendekatan 8 kebutuhan dasar manusia: (1)

Perlindungan dari risiko kesehatan. (2) Bebas dari rasa takut & Stress. (3)

Bebas dari nyeri. (4)  kesan wajah yang sehat. (5) Integritas Membran

Mukosa pada Leher dan Kepala. (6) Kondisi dan Fungsi Gigi Geligi yang

Baik. (7) Konseptualisasi dan Pemecahan Masalah. (8) Bertanggung jawab

terhadap kesehatan gigi dan mulut-nya sendiri (Darby dan

Wash,2003).Menurut Arikunto (2006), kriteria tingkat pengetahuan  :

baik , cukup , dan kurang  (Skala ordinal).

2. Kinerja pendokumentasian terapis gigi dan mulutadalah tingkat

keberhasilan seorang terapis gigi dan mulut secara keseluruhan selama

periode tertentudi dalam melakukan pendokumentasian  dibandingkan

pedoman pengisian pendokumentasian (Sianturi,2013).

Kinerja terapis gigi dan mulut meliputi promotif, preventif dan kuratif

terbatas. ( Permenkes No 20, 2016)

Menurut Arikunto (2006),Kriteria kinerja skala likert dengan penilaian:

baik , cukup , dan kurang(skala ordinal).

Korelasi signifikansi X : pengetahuan pendokumentasian skor naik.

Y: kinerja pendokumentasian skornya naik juga dan sebaliknya.

X: pengetahuan pendokumentasian skor turun.

Y : kinerja pendokumentasian skornya turun juga
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C. Kerangka Konsep

Gambar 1. Kerangka konsep penelitian

D. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka konsep dapat suatu hipotesis
sebagai berikut : “ada hubungan pengetahuan tentang pendokumentasian asuhan
kesehatan gigi dan mulut dengan kinerja terapis gigi dan mulut di RSUPN Dr.
Cipto Mangunkusumo ”.

Pengetahuantentang
pendokumentasian asuhan kesehatan
gigi dan mulut

Kinerja terapis gigi dan
mulut


