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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Rekam medis merupakan salah satu bagian penting dalam membantu 

pelaksanaan pemberian pelayanan kepada pasien di rumah sakit. Dalam 

Permenkes No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis disebutkan 

bahwa rekam medis terdiri dari catatan data-data pasien yang dilakukan dalam 

pelayanan kesehatan. Catatan-catatan tersebut sangat penting dalam pelayanan 

bagi pasien karena dengan data yang lengkap dapat memberikan informasi 

dalam menentukan keputusan baik pengobatan, penanganan, tindakan medis, 

dan lainnya.  

Rekam medis merupakan berkas yang berisikan informasi tentang 

identitas pasien, anamnese, penentuan fisik laboratorium, diagnosa segala 

pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien dan pengobatan 

baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun yang mendapatkan pelayanan 

gawat darurat (Depkes, 2006). Rekam medis digunakan sebagai acuan pasien 

selanjutnya, terutama pada saat pasien itu berobat kembali, rekam medis 

pasien harus siap apabila pasien berobat kembali. Tenaga kesehatan akan sulit 

dalam melakukan tindakan atau terapi sebelum mengetahui sejarah penyakit, 

tindakan atau terapi yang pernah diberikan kepada pasien yang terdapat di 

dalam berkas rekam medis. Hal penting dalam berkas rekam medis adalah 

ketersediaannya saat dibutuhkan dan kelengkapan pengisiannya. Kelengkapan 

pengisian berkas rekam medis oleh tenaga kesehatan akan memudahkan 
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tenaga kesehatan lain dalam memberikan tindakan atau terapi kepada pasien. 

Selain itu juga sebagai sumber data pada bagian rekam medis dalam 

pengolahan data yang kemudian akan menjadi informasi yang berguna bagi 

pihak manajemen dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk 

pengembangan pelayanan kesehatan (Hatta, 2010). 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269 tahun 2008 

tentang rekam medis menyebutkan bahwa syarat dari rekam medis untuk 

pasien rawat inap sekurang-kurangnya memuat tentang identitas pasien, 

pemeriksaan, diagnosis/masalah, persetujuan tindakan medis (bila ada), 

tindakan/pengobatan, dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. 

Hasil penelitian Rohman (2011) menyebutkan bahwa salah satu faktor 

yang berpengaruh terhadap keakuratan kode diagnosis adalah informasi medis. 

Informasi medis yang dimaksud adalah pengisian kode diagnosis. Hal ini juga 

selaras dengan penelitian Astuti (2008) bahwa kode yang akurat didapatkan 

salah satunya dengan memperhatikan informasi yang mendukung atau 

penyebab lain yang mempengaruhi kode diagnosis utama. 

Informasi medis akan digunakan dalam pengodean ICD-10. Koding 

berdasarkan ICD-10 yaitu proses pemberian kode dengan menggunakan huruf 

dan angka yang mewakili komponen data yang bertujuan untuk memastikan 

ketepatan kode terpilih mewakili sebutan diagnosis yang ditegakkan dokter. 

(Depkes,2006). Sedangkan keakuratan kode adalah pemberian kode yang 

sesuai dengan ketentuan atau aturan ICD-10.  



 
 

3 
 

Keakuratan dalam pemberian kode diagnosis merupakan hal yang 

harus diperhatikan oleh tenaga perekam medis, ketepatan data diagnosis 

sangat penting dibidang manajemen data klinis, penagihan kembali biaya, 

beserta hal-hal lain yang berkaitan dalam asuhan dan pelayanan kesehatan 

(Kasim, 2011). 

Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan salah 

satu dari tiga Rumah Sakit di Kabupaten Karanganyar dengan tingkat 

ketidakakuratan diagnosisnya paling banyak. Berdasarkan observasi awal di 

Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar, dari 20 dokumen yang diteliti 

terdapat 35% dokumen rekam medis rawat inap yang informasinya tidak 

lengkap dan 45% tidak akurat dalam pengkodeannya. Hal ini berdampak pada 

keefektifan pengelolaan data dan informasi pelayanan kesehatan tersebut. 

Selain itu sistem BPJS yang mulai diterapkan tahun 2014, pengkodean yang 

benar merupakan kunci sukses sistem tersebut. Apabila kode yang 

dicantumkan pada berkas rekam medis tidak tepat, maka dapat berdampak 

terhadap biaya pelayanan kesehatan. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas 

maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul                   

“Hubungan Antara Kelengkapan Informasi Medis dengan Keakuratan Kode 

Diagnosis pada Dokumen Rekam Medis Rawat Inap di Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2013”. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara kelengkapan informasi medis dengan 

keakuratan kode diagnosis pada Dokumen Rekam Medis Rawat Inap di 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2013 ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara antara kelengkapan informasi medis dengan 

keakuratan kode diagnosis pada dokumen rekam medis rawat inap di 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2013. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan kelengkapan informasi medis pada dokumen rekam 

medis rawat inap. 

b. Mendeskripsikan keakuratan kode diagnosis. 

c. Menganalisis hubungan antara kelengkapan informasi medis dengan 

keakuratan kode diagnosis pada dokumen rekam medis rawat inap. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Rumah Sakit 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan tentang 

pengisian kode diagnosis dan kelengkapan informasi yang diperlukan, 

serta untuk meningkatkan mutu rumah sakit. 
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2. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat dijadikan sumber pembelajaran dan bahan referensi untuk 

pembelajaran ilmu manajemen informasi kesehatan. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Dapat digunakan sebagai acuan dan referensi untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut yang sesuai dengan materi kelengkapan informasi medis dan 

keakuratan kode diagnosis pada dokumen rekam medis pasien rawat inap. 


