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Abstract 
 
Medical records should be able to serve request for information relating to medical 
record data quickly and precisely at the time that it takes inorder to smooth the health 
care. One factors that can affect the speed of the delivery of services to patients is the 
discipline of medical record that was borrowed by co-ass for education and research. 
The purpose of this study was to determine the relationship between knowledge, 
attitudes, and length of education with discipline co-ass mdical record file returns. This 
research method uses observation design with cross sectional. The population was co-
ass many as 115 people. The selection of the sample with purposive sampling technical 
as much as 90 co-ass. Data were analyzed using chi-square tests with SPSS 21 program 
in computer laboratory FIK UMS. Results of study indicate that there was a 
relationship between knowledge (p=0,002), attitudes (p=0,001), and length of 
education (p=0,016) with discipline co-ass medical record file returns. 
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Abstrak 
 
Unit rekam medis harus mampu melayani permintaan informasi yang berkaitan dengan 
data rekam medis dengan cepat dan tepat pada waktu yang dibutuhkan guna kelancaran 
pelayanan kesehatan. Salah satu faktor yang dapat berpengaruh dalam kecepatan 
pemberian pelayanan pada pasien adalah kedisiplinan pengembalian berkas rekam 
medis ke unit rekam medis yang dipinjam oleh co-ass untuk pendidikan dan penelitian. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, sikap, dan 
lama pendidikan co-ass dengan kedisiplinan pengembalian berkas rekam medis. Metode 
penelitian ini menggunakan rancangan observasi dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi penelitian ini adalah co-ass sebanyak 115 orang. Sampel dipilih dengan 
menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 90 co-ass. Analisis data 
menggunakan uji chi square dengan menggunakan program SPSS 21 dilaksanakan di 
laboratorium komputer FIK UMS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan 
antara pengetahuan  (p=0,002), sikap (p=0,001), dan lama pendidikan co-ass (p=0,016) 
dengan kedisiplinan pengembalian berkas rekam medis di RSGM Prof. Soedomo FKG 
UGM Yogyakarta. 

Kata kunci : Berkas rekam medis, kedisiplinan pengembalian, co-assistant 
 



PENDAHULUAN 

Rumah sakit merupakan lembaga yang memiliki tujuan untuk meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan pelayanan secara optimal. Setiap 

rumah sakit harus menyelenggarakan rekam medis dimulai dari pasien datang sampai 

pasien pulang atau meninggal. Berkas rekam medis merupakan catatan yang berguna 

untuk mendokumentasikan data medis pasien dan setiap pelayanan yang diberikan 

sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

269/MENKES/PER/III/2008 (Depkes, 2008).  

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan 

masyarakat mempunyai peran yang sangat penting terkait mutu pelayanan yang 

diberikan. Menurut Konsil Kedokteran Indonesia (2006), pendidikan dokter merupakan 

pendidikan yang diselenggarakan untuk menghasilkan dokter yang berkompetensi untuk 

melaksanakan pelayanan kesehatan. Pendidikan kedokteran sebagai dasar pendidikan 

universitas yang terdiri dari dua tahap yaitu tahap sarjana kedokteran dan tahap profesi 

dokter. Pendidikan profesi dokter (cooperatif-assistant) merupakan tindakan kedokteran 

yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan ilmu dan kompetensi yang diperoleh 

selama pendidikan. Kegiatan profesi dokter meliputi pendidikan, penelitian, pelatihan 

untuk memperoleh ilmu pengetahuan di bidang kedokteran serta keterampilan dan sikap 

sebagai seorang dokter yang profesional. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh profesi 

dokter (co-ass) berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada pasien wajib dicatat 

pada berkas rekam medis guna memudahkan dalam membuat laporan dan mendapat 

persetujuan dari dosen pembimbing maka berkas rekam medis merupakan salah satu 

bagian terpenting untuk menunjang selama pendidikan profesi dokter. 

Rekam medis dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan, yaitu 

dengan melakukan pendokumentasian dan pelaksanaan kegiatan rekam medis secara 

benar sehingga berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan kesehatan yang diberikan 

kepada pasien. Berkas rekam medis dapat digunakan oleh co-ass dan residen 

(pendidikan profesi spesialis) untuk membuat laporan, penelitian, dan semua kegiatan 

terkait pendidikan kedokteran. Unit rekam medis harus mampu melayani permintaan 

informasi yang berkaitan dengan data rekam medis dengan cepat, tepat dan akurat pada 

waktu yang dibutuhkan. Salah satu faktor yang dapat berpengaruh dalam kecepatan 

pemberian pelayanan pada pasien adalah kedisiplinan pengembalian berkas rekam 



medis ke unit rekam medis yang dipinjam oleh co-ass dan residen. Berdasarkan buku 

peminjaman pada tanggal 9 Januari 2013 yang ada di unit rekam medis, berkas yang 

dipinjam oleh 48 orang co-ass sebesar 157 berkas dan 3 orang residen sebesar 3 berkas 

rekam medis yang dipinjam. Hal tersebut diketahui bahwa berdasarkan buku 

peminjaman, berkas rekam medis lebih banyak dipinjam oleh co-ass. 

Menurut standar prosedur operasional yang ada di Unit Rekam Medis Rumah 

Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Prof. Soedomo Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) 

Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang peminjaman dan pengembalian berkas rekam 

medis (2009) bahwa berkas rekam medis harus segera dikembalikan ke unit rekam 

medis pada hari yang sama waktu peminjaman dan tidak diperkenankan dibawa pulang 

dengan alasan apapun. Hal ini berarti berkas rekam medis harus dikembalikan tepat 

waktu sesuai dengan waktu peminjaman dan tidak boleh keluar dari rumah sakit karena 

jika berkas rekam medis tidak ada di unit rekam medis maka akan mengganggu 

pelaksanaan pelayanan pasien sehingga pengembalian peminjaman berkas rekam medis 

harus disiplin.  

Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 4 Desember 2012 di Unit Rekam 

Medis RSGM Prof. Soedomo FKG UGM Yogyakarta diketahui bahwa adanya 

keterlambatan pengembalian berkas rekam medis ke unit rekam medis. Berdasarkan 

buku peminjaman yang ada di unit rekam medis berkas yang dipinjam oleh 50 orang co-

ass pada tanggal 3 Desember 2012 berjumlah 125 berkas rekam medis kemudian dari 

50 orang co-ass tersebut berkas yang dikembalikan ke unit rekam medis hanya sekitar 

60% atau 75 berkas dengan waktu pengembalian lebih dari satu hari. Hal tersebut 

berarti telah melanggar standar prosedur operasional peminjaman berkas rekam medis 

yang ada di unit rekam medis bahwa berkas rekam medis harus segera dikembalikan ke 

unit rekam medis pada hari yang sama waktu peminjaman. Keterlambatan tersebut 

diakibatkan karena peminjaman berkas rekam medis yang digunakan oleh co-ass untuk 

pemeriksaan pasien dan membuat laporan penelitian guna persetujuan penilaian dari 

dosen pembimbing. Hal tersebut menyebabkan ketika ada pasien yang datang berobat, 

berkas rekam medisnya tidak ada di unit rekam medis dan harus dicari terlebih dahulu 

oleh petugas rekam medis sehingga tidak efisien dan pelayanan pun menjadi terhambat.  

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2013 

di RSGM Prof. Soedomo FKG UGM Yogyakarta dengan mengobservasi pengembalian 



berkas rekam medis oleh 20 orang co-ass dan memberi kuesioner awal yang berisi 

mengenai beberapa faktor yang memungkinkan dapat berhubungan dengan 

ketidakdisiplinan pengembalian berkas rekam medis kepada 20 orang co-ass antara lain 

umur, jenis kelamin, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), pengetahuan, sikap, dan lama 

pendidikan co-ass. Hasil dari 20 kuesioner tersebut menunjukkan co-ass dengan 

pengetahuan dan sikap kurang baik sebesar 60% yang tidak disiplin, co-ass dengan 

pengetahuan baik tetapi sikap kurang sebesar 10% yang tidak disiplin, sedangkan co-ass 

dengan pengetahuan baik dan sikap baik sebesar 30% yang disiplin. Lama pendidikan 

co-ass ≥ 12 bulan sebesar 70% yang tidak disiplin dan lama pendidikan co-ass < 12 

bulan sebesar 30% disiplin dalam mengembalikan berkas rekam medis. Tujuan dalam 

penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kedisiplinan pengembalian berkas rekam medis oleh co-ass di RSGM Prof. Soedomo 

FKG UGM Yogyakarta. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional. Rancangan dalam 

penelitian ini adalah cross sectional dimana pengumpulan data untuk penelitian ini 

dilakukan secara bersama-sama atau sekaligus. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh co-ass yang masih aktif meminjam berkas rekam medis di RSGM 

Prof.Soedomo FKG UGM Yogyakarta yang berjumlah 115 orang co-ass. Sampel dalam 

penelitian ini adalah 90 orang co-ass. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah purposive sampling dengan kriteria inklusi: co-ass bersedia menjadi responden 

dan masih aktif meminjam berkas rekam medis. 

Variabel dalam penelitian ini yaitu: Variabel bebas dalam penelitian ini adalah  

pengetahuan, sikap, dan lama pendidikan co-ass. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah kedisiplinan pengembalian berkas rekam medis oleh co-ass. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang 

diberikan kepada co-ass dan observasi terhadap pengembalian berkas rekam medis oleh 

co-ass di unit rekam medis. Melalui dua proses tersebut maka akan diperoleh data 

tentang pengetahuan co-ass tentang rekam medis, sikap co-ass tentang aturan 

peminjaman dan pengembalian berkas rekam medis, lama pendidikan co-ass, serta data 

kedisiplinan co-ass dalam mengembalikan berkas rekam medis yang dipinjam. Analisis 



yang digunakan adalah uji Chi-Square untuk mengetahui ada dan tidaknya hubungan 

antara variabel pengetahuan, sikap, dan lama pendidikan co-ass dengan kedisiplinan 

pengembalian berkas rekam medis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah co-ass sebanyak 90 orang di 

RSGM Prof. Soedomo FKG UGM Yogyakarta. Hasil analisis karakteristik dapat 

dipaparkan menurut umur dan jenis kelamin dengan hasil sebagai berikut: 

a. Karakteriktik Responden Berdasarkan Umur 

Tabel 1. Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 
Variabel Mean Minimum Maximum 

Umur       23,56           21    38 
 

 Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa rata-rata umur responden adalah 

24 tahun. Umur tertinggi responden yaitu 38 tahun dan yang terendah 21 

tahun. 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis 
Kelamin 

 
Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 
Perempuan 

10 
80 

11,1 
88,9 

Jumlah 90 100,0 

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa delapan kali lebih banyak responden 

yang berjenis kelamin perempuan. 

2. Hasil Analisis Univariat 

a. Pengetahuan Responden 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengetahuan Responden di 
RSGM Prof. Soedomo FKG UGM Yogyakarta 

 

Pengetahuan Frekuensi Persentase (%) 
Baik 

Tidak Baik 
61 
29 

67,8 
32,2 

Jumlah 90 100,0 



Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa lebih banyak responden dengan 

kategori pengetahuan yang baik. 

b. Sikap Responden 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Sikap Responden di RSGM 
Prof. Soedomo FKG UGM Yogyakarta 

 
Sikap Frekuensi Persentase (%) 
Baik 

Tidak Baik 
67 
23 

74,4 
25,6 

Jumlah 90 100,0 

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa lebih banyak responden dengan 

kategori sikap yang baik. 

c. Lama Pendidikan Responden 

Tabel 5. Deskriptif Lama Pendidikan Responden 
 

Variabel Mean Minimum Maximum 
     Lama Pendidikan 10,64 2 33 

 

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa rata-rata lama pendidikan 

responden adalah 11 bulan. Lama pendidikan tertinggi responden yaitu 33 

bulan dan yang terendah 2 bulan. Berdasarkan rata-rata lama pendidikan 

kemudian responden dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu lama 

pendidikan < 11 bulan dan ≥ 11 bulan . 

Tabel 6.  Distribusi Frekuensi Berdasarkan Lama Pendidikan Responden 
di RSGM Prof. Soedomo FKG UGM Yogyakarta  

 
Lama Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

< 11 bulan 
≥ 11 bulan 

54 
36 

60 
40 

Jumlah 90 100,0 

Berdasarkan Tabel 6, diketahui bahwa lebih banyak responden yang lama 

pendidikannya < 11 bulan 

 

 

 

 



d. Kedisiplinan Responden 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kedisiplinan Responden dalam 
Pengembalian Berkas Rekam Medis di RSGM Prof. Soedomo 
FKG UGM Yogyakarta 

 
Kedisiplinan Frekuensi Persentase (%) 

Disiplin 
Tidak Disiplin 

25 
65 

27,8 
72,2 

Jumlah 90 100,0 

Berdasarkan Tabel 7, diketahui bahwa lebih banyak responden yang 

tidak disiplin. Kedisiplinan responden dalam meminjam dan 

mengembalikan berkas rekam medis dapat dilhat pada Tabel 8 mengenai 

lama waktu pinjam berkas rekam medis oleh responden. 

Tabel 8. Deskriptif Lama Waktu Pinjam (hari) Berkas Rekam Medis oleh 
Responden 

 
Variabel Mean Minimum Maximum 

Lama Pinjam (hari) 2,26 1 4 
 

Berdasarkan Tabel 8, diketahui rata-rata waktu peminjaman berkas 

rekam medis oleh co-ass adalah 2 hari. Co-ass dengan waktu peminjaman 

tercepat satu hari dan yang terlama adalah empat hari.  

3. Hasil Analisis Bivariat 

Analisis bivariat yang digunakan adalah uji Chi-Square untuk 

menyimpulkan hipotesis ada atau tidaknya hubungan antara pengetahuan, 

sikap, dan lama pendidikan responden dengan kedisiplinan pengembalian 

berkas rekam medis. 

a. Pengetahuan Responden 

Tabel 9.  Hasil Tabel Silang Uji Chi-Square Hubungan Pengetahuan 
Responden dengan Kedisiplinan Pengembalian Berkas Rekam 
Medis di RSGM Prof. Soedomo FKG UGM Yogyakarta 

 

Pengetahuan 
Kedisiplinan 

Total p Tidak 
Disiplin 

Disiplin 

Kurang Baik 
Baik 

27 (93,1%) 2 (6,9%) 29 (100%) 
0,002 

38 (62,3%) 23 (37,7%) 61 (100%) 



Berdasarkan Tabel 9, responden dengan kategori pengetahuan yang 

kurang baik lebih banyak yang tidak disiplin dari pada yang disiplin 

sedangkan pengetahuan dengan kategori baik juga lebih banyak yang tidak 

disiplin dari pada yang disiplin. Hasil uji hipotesis dengan uji Chi-Square 

diperoleh nilai p=0,002 sehingga disimpulkan bahwa  pengetahuan 

responden mempunyai hubungan yang signifikan dengan kedisiplinan 

pengembalian berkas rekam medis.  

b. Sikap Responden 

Tabel 10. Hasil Tabel Silang Uji Chi-Square Hubungan Sikap Responden 
dengan Kedisiplinan Pengembalian Berkas Rekam Medis di 
RSGM Prof. Soedomo FKG UGM Yogyakarta 

   

Sikap 
Kedisiplinan 

Total p Tidak 
Disiplin 

Disiplin 

Kurang Baik 
Baik 

23(100%) 0(0%) 23(100%) 
0,001 

42(62,7%) 25(37,3%) 67(100%) 

Berdasarkan Tabel 10, responden dengan kategori sikap yang 

kurang baik lebih banyak yang tidak disiplin dari pada yang disiplin 

sedangkan sikap dengan kategori baik juga lebih banyak yang tidak 

disiplin dari pada yang disiplin. Hasil uji hipotesis dengan uji Chi-Square 

diperoleh nilai p=0,001 sehingga disimpulkan bahwa sikap responden 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan kedisiplinan pengembalian 

berkas rekam medis.  

c. Lama Pendidikan Responden 

Tabel 11. Hasil Tabel Silang Uji Chi-Square Hubungan Lama Pendidikan 
Responden dengan Kedisiplinan Pengembalian Berkas 
Rekam Medis di RSGM Prof. Soedomo FKG UGM 
Yogyakarta 

 
Lama 

Pendidikan 
Kedisiplinan 

Total p 
Tidak Disiplin Disiplin 

< 11 Bulan 
≥ 11 Bulan 

34(63%) 20(37%) 54(100%) 
0,016 

31(86,1%) 5(13,9%) 36(100%) 

Berdasarkan Tabel 11, responden dengan kategori lama pendidikan 

<11 bulan lebih banyak yang tidak disiplin dari pada yang disiplin serupa 

dengan lama pendidikan ≥11 bulan lebih banyak yang tidak disiplin dari 



pada yang disiplin. Hasil uji hipotesis dengan uji Chi-Square diperoleh 

nilai p=0,016 sehingga disimpulkan bahwa lama pendidikan responden 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan kedisiplinan pengembalian 

berkas rekam medis.  

  

B. PEMBAHASAN 

Kedisiplinan pengembalian berkas rekam medis oleh co-ass dapat 

ditentukan oleh prosedur peminjaman berkas rekam medis yang ada di RSGM Prof. 

Soedomo FKG UGM Yogyakarta. Berdasarkan standar prosedur operasional 

tentang peminjaman dan pengembalian berkas rekam medis di RSGM Prof. 

Soedomo FKG UGM Yogyakarta, prosedur tersebut diantaranya peminjaman 

berkas rekam medis harus melalui unit rekam medis, peminjam berkas rekam medis 

harus meninggalkan kartu identitas yang masih berlaku, peminjaman berkas rekam 

medis hanya diperbolehkan maksimal 6 berkas dalam sehari, berkas rekam medis 

tidak boleh dipinjamkan antar teman/mahasiswa secara langsung tanpa melalui unit 

rekam medis, berkas rekam medis harus segera dikembalikan ke unit rekam medis 

pada hari yang sama waktu peminjaman, berkas rekam medis tidak diperkenankan 

dibawa pulang dengan alasan apapun, pelanggaran terhadap ketentuan ini akan 

dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di RSGM Prof. Soedomo FKG 

UGM Yogyakarta. 

1. Hubungan Pengetahuan co-ass dengan Kedisiplinan Pengembalian Berkas 

Rekam Medis 

Jumlah co-ass dengan pengetahuan baik yaitu sebanyak 61 co-ass 

(67,8%), sedangkan co-ass dengan pengetahuan kurang baik sebanyak 29 co-

ass (32,2%). Di RSGM Prof. Soedomo FKG UGM Yogyakarta, pengetahuan 

co-ass yang kurang baik dapat dilihat pada hasil penelitian yaitu diketahui 50 

co-ass (55,6%) menyatakan isi rekam medis boleh difotokopi tanpa seizin 

pasien dan rumah sakit. Hal tersebut tidak sesuai dengan Permenkes No. 

269/MENKES/PER/III/2008 pasal 12 tentang kepemilikan rekam medis 

(Depkes, 2008), bahwa berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan 

sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Berdasarkan pernyataan 

tersebut mengenai berkas rekam medis, maka dapat dikatakan bahwa berkas 



rekam medis merupakan dokumen yang sangat penting, karena isi yang 

terkandung didalamnya menyangkut kerahasiaan pasien sehingga berkas rekam 

medis tidak boleh keluar dari rumah sakit kecuali untuk urusan pengadilan.  

Jumlah co-ass yang tidak disiplin yaitu sebanyak 65 co-ass (72,2%) 

sedangkan co-ass yang disiplin sebanyak 25 co-ass (27,8%). Di RSGM Prof. 

Soedomo FKG UGM Yogyakarta, ketidakdisiplinan pengembalian berkas 

rekam medis yang dipinjam oleh co-ass dapat dilihat dari waktu lama 

peminjaman berkas rekam medis dan pengembalian berkas rekam medis yang 

tidak sesuai dengan jumlahnya serta meminjam berkas lebih dari jumlah 

maksimal yaitu enam berkas dalam sehari. Berdasarkan hasil penelitian co-ass 

yang mengembaliakan berkas rekam medis yang tidak sesuai jumlahnya 

dengan yang dipinjam dan meminjam lebih dari enam berkas sebanyak 23 co-

ass (35,4%). Rata-rata lama peminjaman berkas rekam medis oleh co-ass 

adalah 2 hari dengan waktu terlama meminjam yaitu empat hari. Co-ass 

dengan waktu peminjaman ≥2 hari sebanyak 59 co-ass (90,8%) yang tidak 

disiplin.  Hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ada di RSGM Prof. 

Soedomo FKG UGM Yogyakarta, bahwa berkas rekam medis harus segera 

dikembalikan ke unit rekam medis pada hari yang sama waktu peminjaman.   

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

pengetahuan co-ass dengan kedisiplinan pengembalian berkas rekam medis 

pada nilai p=0,002. Hal tersebut menunjukkan pengetahuan co-ass mengenai 

rekam medis dan kedisiplinan pengembalian berkas rekam medis yang 

dipinjam mempunyai peranan terhadap kelancaran kegiatan pelayanan di 

RSGM Prof. Soedomo FKG UGM Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut 

sejalan dengan penelitian Nafisatun (2011) yang menyebutkan bahwa semakin 

tinggi tingkat pengetahuan dokter dalam melengkapi dokumen rekam medis, 

maka dokumen rekam medis akan dikembalikan secara lengkap dan tepat 

waktu. Pengetahuan dokter yang bertanggung jawab dalam pengisian dokumen 

rekam medis sangat mempengaruhi ketepatan waktu pengembalian dokumen 

rekam medis. 

 

 



2. Hubungan Sikap co-ass dengan Kedisiplinan Pengembalian Berkas Rekam 

Medis 

Jumlah co-ass dengan sikap baik yaitu sebanyak 67 co-ass (74,4%), 

sedangkan dari co-ass yang sikap kurang baik sebanyak 23 co-ass (25,6%). Di 

RSGM Prof. Soedomo FKG UGM Yogyakarta co-ass dengan sikap kurang 

baik dapat dilihat dari hasil penelitian yang diketahui ada 38 co-ass (42,2%) 

menjawab boleh meminjamkan berkas rekam medis antar pihak lain secara 

langsung tanpa harus melalui unit rekam medis. Hal tersebut tidak sesuai 

dengan standar prosedur operasional yang ada di Unit Rekam Medis RSGM 

Prof. Soedomo FKG UGM Yogyakarta tentang peminjaman dan pengembalian 

berkas rekam medis (2009), bahwa berkas rekam medis tidak boleh 

dipinjamkan antar teman/mahasiswa secara langsung tanpa melalui unit rekam 

medis. Berkas rekam medis yang dpinjam dan dikembalikan merupakan 

tanggung jawab peminjam berkas itu sendiri. Padahal dalam peraturan 

peminjaman dan pengembalian berkas rekam medis sudah jelas bahwa 

peminjaman berkas rekam medis harus melalui unit rekam medis. 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 36 co-ass (40%) menjawab boleh 

meminjam berkas rekam medis lebih dari enam berkas dalam sehari. Hal 

tersebut tidak sesuai dengan prosedur peminjaman yang ada di RSGM Prof. 

Soedomo FKG UGM Yogyakarta bahwa peminjaman berkas rekam medis 

hanya diperbolehkan maksimal enam berkas dalam sehari. Pada hasil penelitian 

terdapat 15 co-ass (23,1%) yang tidak disiplin dengan waktu lama pinjam 

berkas rekam medis ≥2 hari dan meminjam berkas melebihi batas jumlah 

maksimal yang telah ditentukan dari rumah sakit yaitu ada yang meminjam 

tujuh sampai sembilan berkas rekam medis dalam sehari. Di RSGM Prof. 

Soedomo FKG UGM Yogyakarta ketidakdisiplinan peminjaman dan 

pengembalian berkas rekam medis yang dilakukan oleh co-ass  belum 

dikenakanya sanksi yang tegas dari pihak rumah sakit maupun dari unit rekam 

medis, sehingga co-ass menjadi lebih terbiasa dengan pelanggaran-pelanggaran 

terhadap peraturan peminjaman yang ada. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 25 co-ass (37,3%) 

dengan sikap baik terhadap peminjaman dan pengembalian berkas rekam 



medis yang disiplin. Di RSGM Prof. Soedomo FKG UGM Yogyakarta sikap 

co-ass yang disiplin dalam mengembalikan berkas rekam medis dapat 

menunjang kelancaran pelayanan kesehatan rumah sakit yang diberikan kepada 

pasien. Menurut Rustiyanto (2009), tujuan dibuatnya rekam medis adalah 

untuk menunjang tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan 

pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanpa adanya dukungan dari suatu sistem 

pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, tertib administrasi di rumah 

sakit tidak akan berhasil seperti yang diharapkan.  

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 23 co-ass (100%) 

dengan sikap kurang baik terhadap peraturan yang ada di rumah sakit 

mengenai peminjaman dan pengembalian berkas rekam medis juga tidak 

disiplin dalam mengembalikan berkas rekam medis. Di RSGM Prof. Soedomo 

FKG UGM co-ass mengembalikan berkas rekam medis yang dipinjam ke unit 

rekam medis melebihi waktu hari peminjaman. Hal tersebut tidak sesuai 

dengan standar prosedur operasional yang ada di Unit Rekam Medis RSGM 

Prof. Soedomo FKG UGM Yogyakarta tentang peminjaman dan pengembalian 

berkas rekam medis (2009), berkas rekam medis harus segera dikembalikan ke 

unit rekam medis pada hari yang sama waktu peminjaman dan berkas rekam 

medis tidak diperkenankan dibawa pulang dengan alasan apapun.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap co-

ass dengan kedisiplinan pengembalian berkas rekam medis pada nilai p=0,001. 

Menurut Notoatmodjo (2007), praktik seseorang didasari oleh adanya persepsi 

yang memunculkan suatu tindakan nyata atau sikap seseorang dalam 

berperilaku, baik atau buruk sikap seseorang bisa dipengaruhi oleh seberapa 

besar tingkat pengetahuan seseorang. 

3. Hubungan Lama Pendidikan co-ass dengan Kedisiplinan Pengembalian Berkas 

Rekam Medis 

Hasil penelitian ini pada variabel lama pendidikan diketahui ada 31 co-

ass (86,1%) dengan lama pendidikan ≥11 bulan yang tidak disiplin dalam 

mengembalikan berkas rekam medis. Berdasarkan hasil penelitian terdapat co-

ass dengan lama pendidikan ≥11 bulan dengan ketidakdisiplinan waktu 

peminjaman dan pengembalian berkas rekam medis ≥2 hari sebanyak 28 co-ass 



(90,3%). Co-ass yang lebih lama mengambil praktek profesi dokter menjadi 

terbiasa dalam meminjam dan mengembalikan berkas rekam medis dengan 

tidak disiplin. Padahal lulusan kedokteran gigi sebelum mengambil profesi 

dokter gigi atau menjadi co-ass di RSGM Prof. Soedomo FKG UGM 

Yogyakarta telah diberikan pembekalan dan pemberitahuan mengenai 

peraturan tata cara peminjaman berkas rekam medis terlebih dahulu. 

Kurangnya sosialisasi peraturan mengenai prosedur peminjaman berkas rekam 

medis oleh pihak unit rekam medis serta sanksi yang tegas dari petugas rekam 

medis juga yang menyebabkan co-ass menjadi tidak disiplin dalam meminjam 

dan mengembalikan berkas rekam medis. 

Berdasarkan hasil penelitian ini co-ass dengan lama pendidikan <11 

bulan diketahui ada 20 co-ass (37%) disiplin dalam mengembalikan berkas 

rekam medis. Setiap individu memiliki keinginan untuk mendapatkan 

pendidikan yang layak dan mendapatkan pendidikan yang tinggi. Individu yang 

memiliki pendidikan akan mempunyai pemikiran yang maju dan akan memiliki 

sikap dan tingkah laku yang baik pula (Suryabrata, 2006).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara lama 

pendidikan dengan kedisiplinan pengembalian berkas rekam medis pada nilai 

p=0,016. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2008), pendidikan adalah 

proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, 

cara, perbuatan mendidik.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) ada 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan co-ass dengan kedisiplinan 

pengembalian berkas rekam medis, (2) ada hubungan yang signifikan antara sikap 

co-ass dengan kedisiplinan pengembalian berkas rekam medis, (3) ada hubungan 

yang signifikan antara lama pendidikan co-ass dengan kedisiplinan pengembalian 

berkas rekam medis di RSGM Prof. Soedomo FKG UGM Yogyakarta. 

 



2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka pentingnya kedisiplinan 

pengembalian berkas rekam medis perlu disarankan: (1) bagi rumah sakit pada 

bagian pendidikan sebaiknya ketika pemberian pembekalan kepada co-ass baru 

tidak hanya diberitahukan peraturan tata cara peminjaman berkas rekam medis saja 

tetapi diberitahukan juga mengenai pentingnya berkas rekam medis guna 

kelancaran pelayanan kesehatan rumah sakit, (2) bagi co-ass sebaiknya co-ass lebih 

memahami dan melaksanakan peraturan prosedur terkait peminjaman dan 

pengembalian berkas rekam medis, sebaiknya isi berkas rekam medis tidak 

difotokopi tanpa seizin dari pasien atau rumah sakit dan berkas rekam medis tidak 

dibawa pulang atau keluar dari rumah sakit, sebaiknya co-ass lebih 

bertanggungjawab terhadap berkas rekam medis yang dipinjam dengan tidak 

meminjamkan ke pihak lain secara langsung tanpa melalui unit rekam medis, (3) 

bagi unit rekam medis sebaiknya co-ass yang masih melanggar diberikan sanksi 

yang tegas seperti tidak dibolehkannya pinjam berkas rekam medis jika 

pengembalian peminjaman berkas rekam medisnya masih terlambat, sebaiknya di 

depan ruang unit rekam medis dipasang papan sosialisasi prosedur mengenai 

peminjaman dan pengembalian berkas rekam medis. 
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