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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

World Health Organization (WHO) menghimpun beberapa negara 

di dunia untuk sepakat mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada 

tahun 2014. Masyarakat mulai menyadari pentingnya sistem pelayanan 

kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu 

dengan biaya yang terjangkau. Hal ini mencakup dua elemen penting yaitu 

akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan 

perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan 

kesehatan (WHO, 2005). 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia, telah menjawab prinsip dasar 

Universal Health Coverage dengan mewajibkan setiap penduduk memiliki 

akses terhadap pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan bermutu dalam 

agar dapat melangsungkan hidup. Dalam rangka meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan, terutama dalam hal jaminan kesehatan masyarakat, 

saat ini pemerintah bersama pihak terkait membentuk program jaminan 

kesehatan baru yaitu Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk memenuhi 

harapan masyarakat setiap daerah harus mempunyai sarana pelayanan 

kesehatan yang dapat diakses dengan mudah, melalui rumah sakit.  
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Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan dapat 

menampilkan mutu pelayanan yang baik dan tepat kepada masyarakat 

berdasarkan standar profesionalisme sehingga diharapkan dapat memenuhi 

harapan masyarakat. Perkembangan yang cukup besar itu terjadi dalam 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dapat diukur dari cara 

mengatasi kesehatan baik medis maupun non medis. Rumah sakit harus  

selalu bekerja sama dengan pihak asuransi terkait, karena pembiayaan 

kesehatan yang kuat, stabil, dan berkesinambungan yang memegang 

peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), mempunyai tujuan untuk 

menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 

perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Hal ini sesuai 

dengan salah satu tujuan dari Millenium Development Goals (MDGs) yaitu 

mentargetkan tercapainya derajat kesehatan di seluruh dunia. Salah satu 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan 

kesehatan yaitu dengan mengadakan program jaminan kesehatan (JKN) 

per januari 2014.  

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Group (INA-CBGs) pola 

pembayaran dalam program JKN menggunakan Indonesian Case Base 

Group (INA-CBGs), dengan menggunakan pola pembayaran prospektif 

yang berupa pengelompokkan diagnosis dan prosedur yang memiliki ciri 
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klinis dan penggunaan sumber daya yang mirip. Besaran tarif INA-CBG’s 

dipengaruhi oleh tarif yang dibayarkan pasien dari awal sampai selesai 

dari sebuah pelayanan kesehatan. Penentuan besaran tarif yang akan 

dikeluarkan dapat dilihat dari kelengkapan berkas rekam medis, karena 

berisi berbagai informasi tentang pasien yang mendapatkan pelayanan di 

rumah sakit. 

Rumah sakit di Indonesia yang menerapkan dalam INA-CBGs, 

terdapat 65% rumah sakit belum membuat diagnosis yang lengkap dan 

jelas berdasarkan ICD-10 serta belum tepat pengkodeannya. Apabila 

penulisan informasi yang dicantumkan pada dokumen rekam medis  tidak 

lengkap, maka kemungkinan kode diagnosis juga tidak akurat dan 

berdampak pada biaya pelayanan kesehatan. Ketidakakuratan kode 

diagnosis akan mempengaruhi data dan informasi laporan. Ketepatan tarif 

INA-CBGs yang ada saat ini digunakan sebagai metode pembayaran untuk 

pelayanan pasien yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Kesehatan (BPJS). Apabila petugas koding salah menetapkan 

kode diagnosis, maka jumlah pembayaran klaim juga akan berbeda 

(Depkes, 2008). 

Hasil penelitian Rohman dkk (2011) menyimpulkan bahwa 

terdapat kebijakan baru di Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 yang 

mempengaruhi mutu pelayanan rumah sakit. Banyak rumah sakit yang 

telah menerapkan beberapa kebijakan dalam pengisian diagnosis utama 

secara tepat. Dalam pengisian diagnosis utama sebanyak 56,52% yang 
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tidak sepenuhnya terisi, sementara hasil diagnosis sebanyak 81,01% akurat 

dan sebanyak 18,99% tidak akurat. Salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap keakuratan kode diagnosis adalah kelengkapan informasi medis. 

Menurut Pujihastuti dkk (2014), terdapat 30% pengisian informasinya 

tidak lengkap dan 30% kode diagnosis yang tidak akurat. Kelengkapan dan 

keakuratan kode didapatkan dengan memperhatikan informasi yang 

terdapat pada dokumen rekam medis. 

Hasil penelitian Kurwanzari (2013) menyimpulkan bahwa masih 

banyak berkas rekam medis yang tidak lengkap kode diagnosisnya, serta 

masih terdapat beberapa kode yang tidak tepat dalam lembar verifikasi 

jamkesmas. Tingkat kesesuaian dan keterisian kode dan diagnosis antara 

lembar verifikasi dan berkas rekam medis pada pasien rawat jalan sebesar 

6% dan pada rawat inap sebesar 41,33%. Adapun penyebab 

ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan kode dan diagnosis terkait 

dipengaruhi oleh sumber daya manusia  dan kurangnya aplikasi sistem 

untuk pengkodean. Hal ini akan berdampak pada menurunnya mutu dari 

isi rekam medis, sehingga menyulitkan petugas dalam mengolah data, 

serta menghambat dalam proses klaim jamkesmas. 

Kelengkapan pengisian dokumen rekam medis sangat penting 

dilakukan. Rekam medis berfungsi sebagai tanda bukti sah yang dimiliki 

oleh setiap pasien dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Oleh 

karena itu, rekam medis yang lengkap harus diisi dengan lengkap dan jelas 

tentang semua pelayanan yang diberikan kepada pasien. Waktu 
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pengembalian berkas tersebut ke Unit Rekam Medis yang sudah diisi 

lengkap adalah 2 x 24 jam setelah pasien pulang (Hatta, 2008). 

Hasil penelitian Pamungkas, T.W, dkk (2010) menyimpulkan 

bahwa  ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis bagian penyakit 

dalam sebanyak 40,43%, data identitas pasien dalam berkas rekam medis 

yang direviewsebanyak 45,74%, ketidaklengkapan laporan penting 

sebanyak 33,31% dan autentikasi sebanyak 42,55%. Adapun faktor-faktor 

ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis penyakit dalam yaitu 

keterbatasan waktu yang digunakan dokter untuk mengisi berkas rekam 

medis dan ketidakdisiplinan dokter dalam pengisian berkas rekam medis. 

Penyelenggaraan rekam medis juga perlu diperhatikan oleh RSUD 

Pandan Arang Boyolali. Hal ini dikarenakan rumah sakit tersebut sudah 

bekerja sama dengan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan 

kesehatan nasional (JKN). Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 22 

April 2015, di bagian pencatatan kode diagnosis dan tindakan pada pasien 

JKN rawat inap kasus penyakit dalam di RSUD Pandan Arang Boyolali, 

diketahui bahwa sebanyak 65% kode diagnosis tidak akurat dan 20% kode 

tindakan tidak akurat. Sedangkan pada item keterisian kelengkapan 

informasi, terdapat 75% yang tidak lengkap.  

Ketidaklengkapan kode diagnosis/tindakan yang berisi tentang data 

administratif maupun data medis pasien, akan mempengaruhi proses 

pembiayaan dalam klaim BPJS. Berdasarkan hasil pengamatan pada 

lembar ringkasan masuk dan keluar, tindakan yang dilakukan tidak ditulis 
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di kolom tindakan sebagaimana mestinya, padahal ada bukti tindakan di 

lembar penunjangnya. Ketidaksesuaian  antara pengisian kelengkapan 

informasi dengan keakuratan kode pada lembar rekam medis pasien di 

RSUD Pandan Arang Boyolali akan menjadi salah satu penyebab 

kegagalan klaim BPJS. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

menganalisis lebih lanjut terkait identifikasi kelengkapan informasi dan 

keakuratan kode dokumen rekam medis terkait penentuan tarif biaya 

pasien BPJS di RSUD Pandan Arang Boyolali. 

B. Masalah Penelitian 

Bagaimanakah kelengkapan informasi dan keakuratan kode dokumen 

rekam medis terkait penentuan tarif biaya pasien BPJS di RSUD Pandan 

Arang Boyolali? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis kelengkapan informasi dan keakuratan kode pada 

dokumen rekam medis pasien rawat inap dalam penentuan tarif biaya 

pasien BPJS yang akan dikeluarkan di RSUD Pandan Arang Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

a) Mengidentifikasi kelengkapan pengisian informasi dokumen rekam 

medis dari aspek administrasi. 

b) Mengidentifikasi kelengkapan pengisian informasi dokumen rekam 

medis dari aspek medis. 
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c) Mengidentifikasi keseluruhan kelengkapan pengisian informasi 

aspek administrasi dan aspek medis 

d) Mengidentifikasi keakuratan kode diagnosis dan kode tindakan. 

e) Menganalisis proses pelaksanaan kelengkapan pengisian informasi 

dan keakuratan kode pada dokumen rekam medis terhadap proses 

penentuan tarif biaya pasien BPJS.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang 

berharga secara langsung di rumah sakit dengan menerapkan teori 

yang diperoleh oleh peneliti dari institusi pendidikan. 

2. Bagi RSUD Pandan Arang Boyolali 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi 

rumah sakit dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan kelengkapan 

pengisian rekam medis dan pengkodean yang berguna dalam 

meningkatkan pelayanan dan mutu rumah sakit. 

3. Bagi Petugas Rekam Medis di Instalasi Catatan Medik 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi 

petugas rekam medis dalam pelaksanaan kelengkapan pengisian 

rekam medis dan pengkodean yang berguna dalam memeperlancar 

proses klaim. 

4. Bagi Peneliti Lain 
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Sebagai referensi untuk acuan dalam pengembangan penelitian lain 

tentang kelengkapan informasi dan keakuratan kode dokumen rekam 

medis terkait penentuan tarif biaya pasien BPJS yang sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




