PROSIDING DISKUSI ILMIAH:
Inovasi dan Teknologi Informasi untuk Mendukung
Kinerja PMIK dalam Masa Pandemi Covid 19

DAMPAK PSIKOLOGIS PANDEMI COVID-19
PADA PETUGAS REKAM MEDIS
Nimas Arum Titasari1, Tiara Fani2
1,2
Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro
E-mail: 1422201802251@mhs.dinus.ac.id, 2tiara.fani@dsn.dinus.ac.id
ABSTRAK
Di masa pandemi Virus Corona (COVID-19), peran tenaga kesehatan sangatlah penting dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mereka dituntut untuk bisa melakukan pelayanan
terpadu secara optimal demi kepentingan kesehatan masyarakat. Tenaga rekam medis merupakan
salah satu tenaga kesehatan yang juga memiliki risiko terpapar COVID 19, kondisi tersebut
dapat mempengaruhi kondisi psikologis tenaga rekam medis dan informasi kesehatan. Penelitian
observasional deskriptif dilakukan melalui survei online menggunakan KoboToolBox. Sejumlah 22
orang Petugas Rekam Medis di salah satu RS di Banjarnegara berpartisipasi dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan perubahan beban kerja mengenai waktu kerja, shift kerja dan prosedur
kerja sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Hasil pengukuran DASS 21 pada petugas rekam
medis menunjukkan bahwa sebagian besar petugas termasuk dalam kategori Normal. Untuk kategori
tingkat depresi yaitu kategori Depresi Normal persentase 91% dan kategori Depresi Ringan 9%.
Kategori tingkat anxiety adalah 100% Normal. Dan kategori stress 100% Normal. Saran dari penelitian
ini untuk penelitian selanjutnya adalah akan lebih akurat jika metode penelitian menggunakan teknik
pengumpulan data dengan metode kuesioner dan wawancara agar lebih bisa memahami karakteristik
responden secara langsung. Selain itu, hasil yang didapatkan juga dapat menjadi motivasi bagi instansi
terkait untuk lebih memperhatikan kondisi psikologis para tenaga kesehatan selama adanya pandemi
covid-19 ini agar tetap tercipta suasana kerja yang sehat dan kondusif.
Kata Kunci: Kondisi Psikologis, Beban Kerja, Rekam Medis, COVID-19
ABSTRACT
During the Corona Virus (COVID-19) pandemic, the role of health workers is very important “to
improve” the health status of the community, they “were required to be able to carry out the integrated
services optimally for the benefit of public health.” Medical record personnel are one of the health
workers who also have a risk of being exposed to COVID 19, this condition can affect the psychological
condition of medical record personnel and health information. Descriptive observational research
was conducted through an online survey using KoboToolBox. A number of 22 people of Medical
Record Officer at one of hospital in Banjarnegara participated in this research. Research results:
there are changes in workload regarding working time, work shifts and work procedures before
and after the COVID-19 pandemic. The results of the DASS 21 measurement on medical record
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officers showed that most of the officers were in the Normal category. For the category of depression
level, namely the Normal Depression category, the percentage is 91% and the Mild Depression
category is 9%. Anxiety level category is 100% Normal. And the stress category is 100% Normal. The
suggestions from this study for further research is that it will be more accurate if the research method
uses data collection techniques with questionnaires and interviews in order to better understand the
characteristics of respondents directly. In addition, the obtained result can be used as a motivation
for relevant agencies to pay more attention to the psychological conditions of health workers during
the COVID-19 pandemic in order to create a healthy and conducive work atmosphere.
Keywords: Psychological Condition, Workload, Medical Records, COVID-19
1. PENDAHULUAN
Menurut WHO (World Health Organization),
penyakit yang disebabkan oleh virus terus
muncul dan menjadi masalah yang sangat
serius bagi kesehatan masyarakat dunia.
Baru-baru ini, dunia digemparkan lagi
dengan ditemukannya Virus Corona yang
mulai mewabah pada bulan Februari 2020.
Virus corona jenis baru yang ditemukan
ini menyebabkan penyakit Coronavirus
Disease atau COVID 19. Permasalahan
virus ini dari hari ke hari semakin serius
karena tingkat penyebarannya begitu
pesat dan tidak menunjukkan adanya
gejala yang signifikan, serta hingga saat
ini masih belum ditemukan vaksin atau
pengobatan yang tersedia untuk COVID
19. Berdasarkan update data Worldometers
pada 13 Oktober 2020 pukul 05.22 GMT
menunjukkan bahwa total kasus COVID
19 di dunia mencapai 38,043,916 orang
dengan total kasus positif 8,352,289 orang,
1,085,375 diantaranya telah meninggal
dan pasien sembuh mencapai 28,606,252
orang. Di Indonesia sendiri, terhitung
hingga 13 Oktober 2020, jumlah kasus
mencapai 336,716 dengan total pasien

positif meninggal sebanyak 11,935, pasien
sembuh 258,519 orang (Worldometers.
info, 2020). Jakarta merupakan provinsi
yang mempunyai jumlah kasus terbanyak
di Indonesia yaitu 88.174 kasus (Kemkes,
2020). Di Jawa Tengah sendiri, terdapat
kasus dengan jumlah 26.640 kasus dengan
angka kematian 1.514 orang dan 18.852
orang sembuh (Corona.jatengprov, 2020).
Jumlah peningkatan yang secara terus
menerus ini sangat berpengaruh terhadap
bertambahnya beban kerja dan kondisi
psikologis garda terdepan yaitu tenaga
kesehatan (Chen et al., 2020). Jumlah pasien
yang semakin banyak namun tidak diimbangi
dengan kesiapan fasilitas dan jumlah tenaga
medis yang cukup, akan membuat tenaga
medis kelelahan dan menambah beban
berat kepada para tenaga medis yang mana
mereka adalah orang-orang paling beresiko
tinggi terhadap paparan virus tersebut
(Artiningsih & Chisan, 2020). Banyak
tenaga medis yang bekerja melebihi shift
yang seharusnya, banyak pula tenaga medis
yang dipekerjakan serta ditempatkan dalam
spesialisasi baru bahkan dengan kesulitan
yang lebih tinggi daripada sebelumnya
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(Maben, Jill & Bridges, 2020). Belum lagi,
Pemisahan diri dari keluarga untuk beberapa
tenaga medis dan keterbatasan APD bagi
tenaga medis juga dapat mempengaruhi
kondisi psikologis.
Petugas rekam medis berisiko terpapar
Covid 19 dalam situasi pandemik seperti
saat ini. Petugas rekam medis juga bertugas
melayani pendaftaran pasien, oleh karena
itu petugas rekam medislah yang paling
pertama berinteraksi dengan keluarga
ataupun wali pasien Covid 19. Tidak hanya
itu, bagian rekam medis terdiri dari filing,
koding indeksing, assembling, dan analising
reporting dimana semua pekerjaan itu
berhubungan dengan berkas DRM semua
pasien, termasuk pasien Covid 19. Hal ini
sangat beresiko karena penularan Covid 19
juga bisa melalui formulir ataupun kertas
yang ada pada dokumen rekam medis. Oleh
karena itu, petugas rekam medis juga sangat
memungkinkan untuk terkena gangguan
psikologis.
Dampak pandemi COVID 19 telah
menimbulkan banyak kerugian. Bagi
tenaga kesehatan kerugian yang utama
adalah gangguan psikologis atau gangguan
mental. Kecemasan yang berlebihan dapat
menimbulkan dampak yang merugikan pikiran serta tubuh bahkan dapat
menyebabkan penyakit fisik (Tu et al., 2004).
Tingkat kecemasan yang tinggi memiliki
dampak yang merugikan untuk pikiran dan
tubuh, bahkan dapat menurunkan imun
tubuh sehingga tenaga medis beresiko untuk
tertular corona virus (Diinah & Rahman,
2020).
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Oleh karena itu, sangat penting bagi tenaga
kesehatan untuk lebih mengetahui tentang
pentingnya menjaga kesehatan mental dan
pembagian beban kerja para tenaga medis,
termasuk rekam medis. Beberapa penelitian
sudah banyak dilakukan penelitian mengenai
beban kerja dan kondisi psikologis pada
tenaga kesehatan seperti dokter, perawat
dan paramedik, namun di Indonesia masih
sangat jarang yang membahas tentang beban
kerja dan kondisi psikologis pada Petugas
Rekam Medis.
Berdasarkan update data Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah per 20 Oktober
2020, Kabupaten Banjarnegara memiliki
306 kasus terkonfirmasi, 237 sembuh dan
20 meninggal. Ada beberapa rumah sakit
yang menjadi rumah sakit rujukan Covid
19 di Banjarnegara. Oleh karena itu peneliti
tertarik untuk membahas tentang beban kerja
dan kondisi psikologis pada petugas rekam
medis di salah satu RS di Banjarnegara.
2. BAHAN DAN METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian observasional deskriptif untuk mengetahui tingkat
gejala depresi, anxiety, dan stres petugas
rekam medis selama masa pandemi
Covid-19. Penelitian dilaksanakan pada
bulan Maret 2021. Sebanyak 79% (22
orang) Petugas Rekam Medis di salah
satu RS di Banjarnegara berpartisipasi
dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan
data berbentuk kuesioner survey online
dengan
menggunakan
KoboToolBox.
Jenis instrument yang digunakan adalah
Kuesioner DASS 21 untuk mengukur
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kondisi psikologis dengan mengukur tingkat
depresi, stress, dan kecemasan (anxiety)
pada petugas Rekam Medis selama adanya
pandemi Covid 19. Data diolah secara
analisis deskriptif.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan penelitian, berikut adalah
penjabaran hasil penelitian tiap variabel
yang akan disajikan dalam bentuk tabel.
Sosial Demografi
Tabel 1. Sosial Demografi Responden
No
Variabel
1 Umur
a. 26 - 36 tahun
b. 37 - 47 tahun
c. 35 - 37 tahun
2

3

∑

%

13
6
3

59%
27%
14%

Jenis Kelamin
a. Laki-laki
b. Perempuan

10
12

45%
55%

Lama Kerja:
a. 3 -13 tahun
b. 14 - 24 tahun
c. 25 - 35 tahun

16
3
3

73%
14%
14%

9
11
2

41%
50%
9%

4

Pendidikan Terakhir:
a. SMA
b. D3 RMIK
b. S1 Non Kesehatan
Sumber: Data Primer, 2021

Hasil distribusi frekuensi karakteristik
responden berdasarkan umur menunjukkan
bahwa jumlah usia petugas paling sedikit
berada dalam kategori usia 35 – 37 tahun,
dan jumlah usia petugas paling banyak
berada dalam kategori usia 26 -36 tahun.
Ini menunjukkan bahwa sebagian besar

petugas rekam medis di salah satu RS di
Banjarnegara berada dalam kategori usia
antara dewasa awal dan dewasa akhir.
Hal tersebut diambil berdasarkan teori
bahwa kriteria umur dapat diklasifikasikan
menjadi; masa balita (0-5 tahun), masa
kanak-kanak (5-11 tahun), masa remaja
awal (12-16 tahun), masa remaja akhir (1725 tahun), masa dewasa awal (26-35 tahun),
masa dewasa akhir (36-45 tahun), masa
lansia awal (46-55 tahun), masa lansia akhir
(56-65 tahun), dan masa manula (65-sampai
atas). (DepKes, 2009) Pada penelitian ini
ditemukan bahwa responden dengan score
DASS 21 yang tinggi adalah responden
usia 30 tahun keatas. Hal ini berarti usia
30 tahun ke atas lebih rentan terkena
gangguan psikologis baik depresi, anxiety
atau stress daripada usia di bawah 30 tahun.
Sesuai dengan penelitian terdahulu, yang
menyatakan bahwa usia yang semakin
bertambah mengakibatkan seseorang akan
mudah mengalami stres, hal ini berkaitan
dengan faktor fisiologis yang mengalami
kemunduran dalam berbagai kemampuan
seperti kemampuan visual, berpikir,
mengingat dan mendengar (Kumolohadi,
2001).
Hasil distribusi frekuensi karakteristik
responden berdasarkan jenis kelamin
diperoleh persentase tertinggi (55%) jenis
kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan
bahwa sebagian besar petugas rekam
medis di salah satu RS di Banjarnegara
adalah perempuan. Hal ini sejalan dengan
survei Mental Nasional India tahun 2016
yang melaporkan bahwa perempuan lebih
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mungkin cemas daripada laki-laki (Verma
& Mishra, 2020). Ini karena perempuan
memilki tingkat kecemasan yang tinggi
akibat dari reaksi saraf otonom yang
berlebihan dengan naiknya sistem simpatis,
naiknya norepineprin, terjadi peningkatan
pelepasan kotekalamin, dan adanya
gangguan regulasi serotonergik yang
abnormal (Kaplan, H.I & Saddock, 2005).
Hasil distribusi frekuensi karakteristik
responden berdasarkan lama kerja
menunjukkan bahwa kategori lama kerja
antara 3 – 13 tahun ada 16 petugas, lama
kerja antara 14 – 24 tahun ada 3 petugas,
dan lama kerja antara 25 – 35 tahun ada 3
petugas. Hal ini menunjukkan bahwa semua
petugas rekam medis di RS tersebut sudah
lebih dari 1 tahun bekerja.
Hasil distribusi frekuensi karakteristik
responden berdasarkan pendidikan terakhir
diperoleh persentase 41% untuk pendidikan
terakhir SMA, 50% untuk pendidikan
terakhir D3 RMIK, dan 9% pendidikan
terakhir S1 Non-Kesehatan. Artinya
persentase tertinggi adalah pendidikan
terakhir D3 RMIK. Hal ini menunjukkan
bahwa sebagian besar petugas rekam medis
di Salah satu RS di Banjarnegara memiliki
kualitas pengetahuan tentang rekam medis
dan informasi kesehatan dengan baik. Dari
hal tersebut, pada penelitian ini berarti
pendidikan terakhir tidak berpengaruh
terhadap kondisi psikologis responden,
karena tingkat pendidikan responden
dengan nilai score dass 21 yang tertinggi
justru dari tingkat pendidikan D3 RMIK
dan S1Non-Kesehatan.
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Kondisi Psikologis
Tabel 1. 2 Kategori Tingkat Kondisi
Psikologis
Variabel Kategori Frekuensi Persentase
Gejala
Depresi

Normal

22

100%

Gejala
Anxiety

Normal

22

100%

Gejala
Stres

Normal

20

91%

Stres
Ringan

2

9%

Sumber: Data Primer, 2021
Hasil distribusi frekuensi untuk tingkat
gejala depresi, anxiety dan stres dari 5
kategori yang ada, sebagian besar petugas
rekam medis di RS tersebut berada di level
kondisi psikologis normal atau dalam
kondisi psikologis yang stabil. Yang artinya
selama pandemi covid-19 responden tidak
mengalami gangguan psikologis. Hal ini
berbanding terbalik dengan kondisi tenaga
kesehatan yang ada di negara lain.
Pada salah satu penelitian di Turki (Elbay
et al., 2020) dalam studi cross-sectional
dengan sampel 442 tenaga kesehatan di
suatu Rumah Sakit di Turki menyatakan
bahwa sebanyak 182 partisipan (41.2%)
mengalami stres. Beberapa faktor yang
mempengaruhi adalah dukungan sosial dari
atasan serta dukungan dari rekan kerja yang
kurang hingga menyebabkan gangguan
psikologis pada tenaga kesehatan.
Penelitian di Pakistan menyatakan bahwa
dari populasi sejumlah 112 tenaga kesehatan
di beberapa rumah sakit di Pakistan, terdapat
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90,1% atau setara dengan 101 tenaga
kesehatan mengalami stres dan anxiety
tingkat menengah hingga parah. Faktor
penyebabnya adalah karena para tenaga
kesehatan khawatir akan menginfeksi virus
pada keluarga mereka dan khawatir akan
tertular virus tersebut (Sandesh et al., 2020).
Menurut penelitian di Italia dengan metode
studi cross sectional pada populasi 1729
responden juga ditemukan bahwa sebanyak
302 tenaga kesehatan mengalami stres
berat yang disebabkan oleh beberapa faktor
antara lain umur, jenis kelamin perempuan,
memiliki rekan yang dirawat di rumah
sakit dan atau sedang dikarantina (Rossi et
al., 2020). Salah satu penelitian terdahulu
menunjukkan bahwa dari tiga belas studi
yang dimasukkan dalam analisis dengan
total gabungan 33.062 peserta. Kecemasan
dinilai dalam 12 studi, dengan prevalensi
23,2% dan depresi dalam 10 studi, dengan
tingkat prevalensi 22,8% (Pappa et al.,
2020).
Dari beberapa penelitian terdahulu, dapat
diketahui bahwa petugas rekam medis
sebagai bagian dari tenaga kesehatan yang
mana adalah garda terdepan dari situasi
pandemi covid-19 ini juga memiliki resiko
terkena dampak kondisi psikologis baik
depresi, anxiety atau stres seperti yang
ada di beberapa Negara lain. Namun pada
penelitian ini hasil dari skor dass 21 yang
telah diisi responden menyatakan bahwa
petugas rekam medis di salah satu RS
di Banjarnegara secara garis besar tidak
mengalami gangguan psikologis dengan
hasil untuk tingkat gejala depresi adalah

normal dan depresi ringan, untuk tingkat
gejala anxiety normal dan untuk tingkat
gejala stress juga normal. Kondisi normal
ini belum tentu valid, beberapa faktor yang
mempengaruhi antara lain yang pertama
adalah budaya, budaya yang sudah menjadi
kebiasaan buruk bahwa orang Indonesia
cenderung enggan mengakui keadaan yang
sebenarnya.
Faktor kedua adalah karena data ini bersifat
self-reported, tidak dapat menjadi jaminan
bahwa jawaban yang diberikan responden itu
sebuah kejujuran atau bukan. Kebanyakan
orang Indonesia cenderung menjawab
pertanyaan dengan memberi jawaban yang
bagus pada pengambilan data self-reported
karena mereka memiliki ketakutan tertentu
jika menjawab sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya. Oleh karena itu, hasil penelitian
tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh
populasi. Faktor ketiga adalah, karena
penelitian ini merupakan penelitian dengan
teknik pengumpulan data menggunakan
kuesioner online yang disebabkan oleh
situasi pandemi yang belum stabil dan
peneliti tidak diizinkan terjun ke lapangan
secara langsung, maka peneliti tidak dapat
mengumpulkan data secara langsung dan
bertatap muka langsung dengan responden
yang akan memungkinkan untuk bisa
mendapat hasil yang berbeda.
4. KESIMPULAN
Hasil penelitian berdasarkan umur
menunjukkan bahwa sebagian besar
petugas rekam medis di salah satu RS di
Banjarnegara memiliki rata-rata umur 36
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tahun. Sebagian besar petugas rekam medis
perempuan. Lama kerja > 1 tahun. Hasil
penelitian berdasarkan pendidikan terakhir
menunjukkan bahwa pada penelitian ini
pendidikan terakhir tidak berpengaruh
terhadap kondisi psikologis responden
karena tingkat pendidikan responden
dengan nilai score dass 21 yang tertinggi
justru dari tingkat pendidikan D3 RMIK
dan S1 Non-Kesehatan. Berdasarkan data
penelitian, Kondisi psikologis sebagain
besar petugas rekam medis di Salah satu
RS di Banjarnegara dapat dikatakan normal
karena hasil skor dass 21 menunjukkan
bahwa untuk tingkat gejala depresi pada 22
responden hasilnya normal dengan rentang
skor 0-4 berjumlah 20 orang (91%), dan
depresi ringan dengan rentang skor : 5-6
berjumlah 2 orang (9%). Untuk gejala
anxiety dan gejala stress diperoleh nilai
100% dari 22 responden.
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