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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyelenggaraan perkembangan pelayanan kesehatan, pemerintah 

sedang menggalakkan  pelaksanaan  program JKN (Jaminan Kesehatan 

Nasional) yang diselenggarakan oleh BPJS (Badan Pelaksanan Jaminan 

Sosial) Kesehatan. Dalam proses pelaksanaannya BPJS Kesehatan 

mengikuti prinsip – prinsip penyelenggaraan sebagaimana yang diatur 

dalam UU SJSN, yaitu secara gotong royong, nasional, nirlaba, portability, 

transparan, efisien dan efektif. Pelaksanaan program JKN tersebut 

merupakan implementasi dari UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan 

bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses 

atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan 

kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau baik di puskesmas, rumah 

sakit, ataupun sarana pelayanan kesehatan yang lain. 

Undang - Undang No 44 tahun 2009 tentang rumah sakit 

menyebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat  jalan, 

rawat inap dan gawat darurat. Dalam menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan, rumah sakit harus dapat mendokumentasikan setiap tindakan 
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dan pengobatan yang telah diberikan kepada pasien ke dalam suatu 

dokumen yang disebut rekam medis. 

Peraturan Menteri Kesehatan No 269/MENKES/PER/III/2008 

pasal (1), menyebutkan rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan 

dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan tindakan dan 

pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis 

dikatakan bermutu apabila rekam medis tersebut akurat, lengkap, dapat 

dipercaya, valid, dan tepat waktu (Abdelhak dkk, 2001). Salah satu bentuk 

pengelolaan dalam rekam medis adalah pendokumentasian serta 

pengkodean diagnosis. 

Kepmenkes RI Nomor 377/Menkes/SK/III/2007 tentang standar 

kompetensi profesi perekam medis dan informasi kesehatan menyebutkan, 

seorang perekam medis harus mampu menetapkan kode penyakit dan 

tindakan dengan tepat sesuai klasifikasi yang diberlakukan di Indonesia 

(ICD-10) tentang penyakit dan tindakan medis dalam pelayanan dan 

manajemen kesehatan. Peran pengkodean digunakan untuk mengindeks 

pencatatan penyakit, masukan bagi sistem pelaporan diagnosis medis, 

memudahkan proses penyimpanan dan pengambilan data terkait diagnosis 

karakteristik pasien dan penyedia layanan, bahan dasar dalam 

pengelompokan DRG’s (diagnosic related groups) untuk sistem 

penagihan pembayaran biaya pelayanan, pelaporan nasional dan 

internasional morbiditas dan mortalitas, tabulasi data pelayanan kesehatan 

bagi proses evaluasi perencanaan pelayanan medis, menentukan bentuk 
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pelayanan yang harus direncanakan dan dikembangkan sesuai kebutuhan 

zaman, analisis pembiayaan pelayanan kesehatan, serta untuk penelitian 

epidemiologi dan klinis (Hatta, 2008).  

Sistem klasifikasi penyakit merupakan pengelompokkan penyakit-

penyakit yang sejenis ke dalam satu grup nomor kode penyakit sejenis 

sesuai dengan International Statistical Classification of Disease and 

Related Health Problem Tent Revision (ICD-10) untuk istilah penyakit dan 

masalah yang berkaitan dengan penyakit. ICD-10 mempunyai tujuan 

untuk mendapatkan rekaman sistematis, melakukan analisis, interpretasi 

serta membandingkan data morbisitas dan mortalitas dari negara yang 

berbeda atau antar wilayah dan pada waktu yang berbeda. Dengan ICD-10, 

semua nama dan golongan penyakit, cidera, gejala dan faktor yang 

mempengaruhi kesehatan akan menjadi sama di seluruh dunia dengan 

diterjemahkan ke dalam alphabet, numerik maupun alfanumerik sesuai 

dengan kode yang ada di dalam ICD-10 (WHO, 2004). 

Pelaksanaan pengkodean harus lengkap dan akurat sesuai dengan 

arahan ICD-10 (WHO, 2004). Keakuratan kode diagnosis pada berkas 

rekam medis dipakai sebagai dasar pembuatan laporan. Kode diagnosis 

pasien apabila tidak terkode dengan akurat mengakibatkan informasi yang 

dihasilkan akan mempunyai tingkat validasi yang rendah. Hal ini tentu 

akan mengakibatkan ketidakakuratan pembuatan laporan misalnya laporan 

morbiditas penyakit, laporan sepuluh besar penyakit, maupun untuk proses 
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klaim BPJS. Dengan demikian kode yang akurat dan mutlak harus 

diperoleh agar laporan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan. 

Proses  klaim pasien JKN atau BPJS diperlukan ketepatan koding 

yang akurat untuk lancarnya administrasi INA CBG’s. Dimana koding 

juga merupakan kompetensi dari petugas rekam medis sehingga petugas 

koding mampu memberikan kode yang tepat. 

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari RSPAU Dr. S 

Hadjolukito, pihak dari manajemen dalam pemilihan penempatan petugas 

coder kurang memperhatikan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan. 

Untuk proses pengkodean diagnosis rawat jalan sumber daya  coder ada 4 

orang petugas  yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda- beda 

yaitu  berlatar belakang pendidikan DIII Rekam Medis dan non-DIII 

Rekam Medis (DIII Keperawatan, S1 Kesehatan Produksi, dan S1 

Keperawatan).  Masa kerja dari masing-masing coder juga berbeda. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu petugas 

bagian BPJS Centre di RSPAU dr. S Hadjolukito, petugas tersebut 

menyatakan bahwa kode diagnosis yang akurat sangat penting gunanya, 

dikarenakan ketidakakuratan kode diagnosis dapat memperlambat proses 

klaim JKN atau BPJS karena harus mengalami revisi terlebih dahulu. Di 

RSPAU dr S Hardjolukito masih terdapat berkas rekam medis yang harus 

direvisi karena kodenya tidak akurat. Berikut ini data jumlah berkas yang 

harus direvisi dikarenakan ketidakakuratan kode diagnosis dalam tiga 

bulan terakhir di RSPAU dr S Hardjolukito: 
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Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Pengkodean Berkas  

 

NO 

 

BULAN 

BERKAS 

AKURAT 

BERKAS TIDAK 

AKURAT 

 

TOTAL 

Rawat 

Jalan 

Rawat 

Inap 

Rawat 

Jalan 

Rawat 

Inap 

1 JANUARI 524 125 257 23 929 

2 FEBRUARI 456 105 210 32 803 

3 MARET 516 122 239 35 912 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada Bulan Januari 2015, dari 929 

berkas yang terkode masih terdapat 257 berkas rawat jalan dan 23 berkas 

rawat inap yang kodenya tidak akurat, pada Bulan Februari dari 803 berkas 

yang terkode juga masih terdapat sebanyak 210 berkas rawat jalan dan 32 

berkas rawat inap yang kodenya juga masih belum akurat, sedangkan pada 

Bulan Maret juga masih terdapat berkas yang kodenya tidak akurat yaitu 

sebanyak 239 berkas rawat jalan dan 35 berkas rawat inap dari jumlah total 

912 berkas.  

Keterlambatan klaim JKN atau BPJS dapat berdampak pada 

kesejahteraan para karyawan di RSPAU dr S Hardjolukito dikarenakan 

penerimaan jasa pelayanan bagi karyawan di RSPAU dr S Hardjolukito 

juga akan mengalami keterlambatan. 

Kualitas data terkode merupakan hal penting bagi kalangan tenaga 

personel Manajemen Informasi Kesehatan, fasilitas asuhan kesehatan, dan 

para profesional Manajemen Informasi Kesehatan. ketepatan data 

diagnosis sangat krusial di bidang manajemen data klinis, penagihan 

biaya, beserta hal-hal lain yang berkaitan dengan asuhan dan pelayanan 

kesehatan (Hatta, 2010). 
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Terkait dengan penelitian sebelumnya, di RSPAU dr S 

Hardjolukito belum pernah dilakukan penelitian mengenai hubungan 

kualifikasi coder dengan keakuratan kode diagnosis rawat jalan 

berdasarkan ICD-10. Penelitian serupa yang pernah dilakukan di rumah 

sakit lain adalah tingkat akurasi kodefikasi morbiditas rawat inap guna 

menunjang akurasi pelaporan (Calvin, 2013) dengan hasil pada akurasi 

kodefikasi morbiditas rawat inap terjadi ketidaktepatan sebesar 25,8% 

yang terbagi menjadi 12,6% untuk single diagnose dan 36,4% untuk 

combine diagnose. Hal - hal tersebut terjadi karena kurangnya ketelitian 

dan kecermatan coder  dalam membaca gejala dan informasi pendukung 

serta kurangnya pemahaman dan pengalaman coder tentang peraturan – 

peraturan reseleksi (MB1-MB5). 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, mendorong 

peneliti untuk melakukan penelitian mengenai Hubungan kualifikasi 

Coder dengan keakuratan kode diagnosis rawat jalan berdasarkan ICD-10 

di RSPAU dr. S Hadjolukito Yogyakarta Tahun 2015. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada hubungan 

kualifikasi coder dengan keakuratan kode diagnosis rawat jalan 

berdasarkan ICD-10 di RSPAU dr. S Hadjolukito pada tahun 2015? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan kualifikasi coder dengan keakuratan kode 

diagnosis rawat jalan berdasarkan ICD-10 di RSPAU dr. S 

Hardjolukito pada tahun 2015. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan pelaksanaan pengkodean diagnosis rawat jalan di 

RSPAU dr S Hardjolukito Yogyakarta  pada tahun 2015. 

b. Mengobservasi tingkat akurasi kode diagnosis rawat jalan 

berdasarkan ICD-10 yang dihasilkan oleh petugas coder yang 

berlatar belakang pendidikan DIII Rekam Medis dan non DIII 

Rekam Medis di RSPAU dr S Hardjolukito Yogyakarta pada tahun 

2015. 

c. Menganalisis hubungan antara latar belakang pendidikan coder 

dengan keakuratan kode diagnosis rawat jalan berdasarkan ICD-10 

di RSPAU dr. S Hadjolukito Yogyakarta pada tahun 2015. 

d. Menganalisis hubungan masa kerja coder dengan keakuratan kode 

diagnosis rawat jalan berdasarkan ICD-10 di RSPAU dr. S 

Hadjolukito Yogyakarta pada tahun 2015. 

 

 

 

 



8 
 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Rumah Sakit 

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi 

rumah sakit dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan 

pengkodean yang berguna dalam meningkatkan pelayanan dan 

mutu rumah sakit. 

b. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan yang 

berharga secara langsung di rumah sakit dengan dapat menerapkan 

teori yang diperoleh oleh peneliti di institusi pendidikan. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat menjadi bahan masukan dalam pembelajaran di bidang ilmu 

rekam medis dan manajemen informasi kesehatan serta dapat 

meningkatkan pengetahuan di bidang pengkodean diagnosis. 

b. Bagi Peneliti lain 

Dapat digunakan sebagai acuan dalam memperdalam materi 

pengkodean untuk kelanjutan penelitan yang relevan. 

 


