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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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 
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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 
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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 
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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.  

Menurut Nafisatun (2011), faktor yang berhubungan dengan 

keterlambatan pengembalian berkas rekam medis oleh dokter di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta antara lain pengetahuan, motivasi, dan beban kerja 

dokter, sedangkan menurut Ekowulanjari (2010), yang menyebabkan 

keterlambatan pengembalian berkas rekam medis oleh dokter dan perawat 

di RSUD Panembahan Senopati Bantul yaitu kesulitan dalam meminta 

tanda tangan dokter, kurangnya sosialisasi perawat Intensive Care Unit 

(ICU) mengenai prosedur tetap pengembalian berkas rekam medis, serta 

berkas rekam medis pasien yang pulang dari ICU dipinjam oleh bangsal 

lain. Menurut Afifah (2009), tidak adanya waktu untuk melengkapi 

pengisian berkas rekam medis oleh dokter, pengetahuan dan pendidikan 

dokter dalam mengisi lengkap lembar rekam medis serta kurangnya 

komunikasi antara petugas rekam medis dengan perawat bangsal juga 

berpengaruh terhadap keterlambatan pengembalian berkas rekam medis di 

RSUD Purworejo, sedangkan menurut Ariani (2009), pengembalian 
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berkas rekam medis di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta masih terlambat 

dikarenakan kesibukan dokter dan perawat dalam melengkapi pengisian 

berkas rekam medis. Menurut Kusnaedi (2006), faktor penyebab 

keterlambatan berkas rekam medis sampai ke poliklinik di RS PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta adalah berkas rekam medis masih di bangsal 

perawatan karena berkas masih dipinjam oleh perawat dan digunakan oleh 

dokter untuk penelitian. 

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. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil 

penelitian di RSGM Prof. Soedomo FKG UGM Yogyakarta dengan judul 
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“Faktor-faktor yang berhubungan dengan kedisiplinan pengembalian 

berkas rekam medis oleh co-assistant di Rumah Sakit Gigi dan Mulut 

Prof. Soedomo FKG UGM Yogyakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara pengetahuan, sikap, dan lama 

pendidikan co-ass dengan kedisiplinan pengembalian berkas rekam medis 

di RSGM Prof. Soedomo FKG UGM Yogyakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-

faktor yang berhubungan dengan kedisiplinan pengembalian berkas 

rekam medis oleh co-ass di RSGM Prof. Soedomo FKG UGM 

Yogyakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis hubungan antara pengetahuan co-ass dengan 

kedisiplinan pengembalian berkas rekam medis di RSGM Prof. 

Soedomo FKG UGM Yogyakarta. 

b. Menganalisis hubungan antara sikap co-ass dengan kedisiplinan 

pengembalian berkas rekam medis di RSGM Prof. Soedomo FKG 

UGM Yogyakarta. 
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c. Menganalisis hubungan antara lama pendidikan co-ass dengan 

kedisiplinan pengembalian berkas rekam medis di RSGM Prof. 

Soedomo FKG UGM Yogyakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Rumah Sakit  

Memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi rumah sakit untuk 

peningkatan mutu pelayanan kesehatan pasien dalam kedisiplinan  

pengembalian berkas rekam medis.  

2. Bagi Co-ass 

Sebagai pengetahuan mengenai pentingnya rekam medis guna 

kelancaran pelayanan kesehatan rumah sakit yang diberikan kepada 

pasien dengan meningkatkan kerja sama antar pihak terkait 

peminjaman dan pengembalian berkas rekam medis. 

3. Bagi Petugas Rekam Medis 

Sebagai bahan evaluasi untuk kelancaran pelayanan rekam medis yang 

dibutuhkan oleh semua pihak pengguna berkas rekam medis. 

4. Bagi Institusi Pendidikan  

Dapat memberikan tambahan koleksi pustaka dan sebagai tambahan 

materi dalam pembelajaran bagi mahasiswa lain terkait 

pendokumentasian berkas rekam medis. 
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5. Bagi Peneliti Lain  

Dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya yang sesuai dengan materi peminjaman dan pengembalian 

berkas rekam medis. 


