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HUBUNGAN KETERISIAN DAN KEJELASAN DIAGNOSIS UTAMA PADA  
LEMBAR RINGKASAN MASUK DAN KELUAR DENGAN TERKODENYA  

DIAGNOSIS DI RS BHAYANGKARA YOGYAKARTA 
 
 

Abstrak 
 

Diagnosis  utama merupakan laporan penting yang harus ada dalam rekam medis 
terutama pada lembar ringkasan masuk keluar. Kegunaan pendokumentasian 
diagnosis adalah untuk menjamin kontinuitas pelayanan medis dan keakuratan 
penyajian data-data statistik serta pelaporan rumah sakit. Di RS Bhayangkara 
Yogyakarta masih terdapat ketidakterisian dan ketidakjelasan diagnosis utama pada 
lembar ringkasan masuk dan keluar. Tujuannya adalah untuk mengetahui keterisian 
dan kejelasan diagnosis utama pada lembar ringkasan masuk dan keluar. Penelitian 
ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian cross sectional. 
Populasi penelitian ini adalah rekam medis rawat inap triwulan IV tahun 2015 
sebanyak 297 rekam medis. Pengambilan sampel dengan systematic random 
sampling sebanyak 73 rekam medis. Uji statistik menggunakan Fisher’s Exact 
dengan menggunakan program komputer. Hasil penelitian menunjukkan ada 
hubungan yang signifikan antara keterisian dan kejelasan diagnosis utama pada 
lembar ringkasan masuk dan keluar dengan terkodenya diagnosis di RS Bhayangkara 
Yogyakarta ditunjukkan dengan nilai p = 0,001. Kesimpulan, ada hubungan antara 
keterisian dan kejelasan diagnosis utama pada lembar ringkasan masuk dan keluar 
dengan terkodenya diagnosis. 

 

Kata kunci: Keterisian dan kejelasan penulisan diagnosis utama, terkodenya diagnosis. 

 

Abstract 
A primary diagnostic of an important report that should exist in the medical record, 
especially on the summary sheet in and out. Usefulness documenting diagnostic is to 
ensure the continuity of medical services and the accuracy of the presentation of 
statistical data as well as reporting the hospital. Bhayangkara hospital in 
Yogyakarta there are still unallocated ketidakterisian and primary diagnostic at 
entry and exit summary sheet. The goal is to know the occupancy and clarity leading 
diagnostic at entry and exit summary sheet. This research is a quantitative research 
with cross sectional study design. The study population was inpatient medical record 
fourth quarter of 2015 as many as 297 medical records. Systematic sampling with 
random sampling as much as 73 medical records. Statistical test using Fisher's Exact 
using a computer program. The results showed no significant correlation between 
the occupancy and clarity leading diagnosis at entry and exit summary sheet with 
coded diagnoses in Yogyakarta Bhayangkara Hospital showed with p = 0.001. The 
conclusion, a relationship between occupancy and clarity leading diagnostic at entry 
and exit summary sheet against a coded diagnostic.  
 
Keywords: Occupancy and clarity of the writing of the main diagnostic,  a  diagnotic ode. 
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1. PENDAHULUAN 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan menimbulkan 

persaingan antar rumah sakit. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya badan atau 

institusi yang mendirikan rumah sakit, baik dibiayai oleh pemerintah maupun swasta. 

Menurut Permenkes RI No. 269/Menkes/Per/III/2008, rumah sakit merupakan salah satu  

sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang 

digunakan untuk praktek kedokteran atau kedokteran gigi. Oleh karena itu masyarakat sebagai 

pihak yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan dari rumah sakit mengharapkan mendapat 

pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu. 

Rekam medis selalu mengiringi perkembangan ilmu kedokteran di rumah sakit. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepentingan dokumen Rekam Medis untuk membantu mengingat para 

dokter dan pemberi pelayanan kesehatan dalam pelayanan yang telah diberikan kepada pasien 

yakni dalam proses pencatatan hingga mendokumentasikan hasil diagnosa penyakit pasien. 

Rumah Sakit di Indonesia sudah melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian 

rekam medis hanya saja masih belum dilaksanakan dengan baik dan belum mengikuti sistem 

informasi yang benar. Rekam Medis merupakan bukti tertulis tentang proses pelayanan yang 

diberikan oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien. Bukti tertulis pelayanan 

dilakukan setelah pemeriksaan tindakan pengobatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan 

(Depkes RI, 1997). 

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis, maka petugas kesehatan diwajibkan untuk 

mencatat setiap pelayanan dan tindakan yang telah diberikan kepada pasien guna 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Maksud dan tujuan dari peraturan tersebut agar 

pelayanan kesehatan dalam  penyelenggaraan dokumen rekam medis berjalan dengan baik. 

Rekam medis mempunyai berbagai macam kegunaan, salah satu dalam aspek medis, 

maksudnya yakni suatu berkas rekam medis mempunyai nilai medis, karena catatan tersebut 

dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan yang harus diberikan 

kepada seorang pasien (Rustiyanto, 2010). 

Lembar ringkasan masuk keluar sering disebut ringkasan atau lembar muka selalu 

menjadi lembaran paling depan pada suatu berkas rekam medis. Lembar ini berisi informasi 

tentang identitas pasien, cara penerimaan melalui cara masuk dikirim oleh, serta berisi 

ringkasan data pada saat pasien keluar. Lembaran ini merupakan sumber informasi untuk 

mengindeks rekam medis, serta menyiapkan laporan rumah sakit (Depkes RI, 1997). 

Pemberian kode merupakan pemberian penetapan kode dengan menggunakan huruf atau 
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angka atau kombinasi huruf dalam angka yang mewakili komponen data. Kegiatan dan 

tindakan serta diagnosis yang ada di dalam rekam medis harus diberi dan selanjutnya diindeks 

agar memudahkan pelayanan pada penyajian informasi untuk menunjang fungsi perencanaan, 

manajemen, dan riset bidang kesehatan (Depkes RI, 1997). 

Kecepatan dan ketepatan menentukan koding dari suatu diagnosis dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya tulisan dokter yang sulit dibaca, diagnosis yang tidak spesifik, 

dan keterampilan petugas koding dalam pemilihan kode. Pada proses koding ada beberapa 

kemungkinan yang dapat mempengaruhi hasil pengodean dari petugas koding dan petugas 

koding di unit rekam medis tidak boleh mengubah (menambah atau mengurangi) diagnosis 

yang ada. Dalam proses penetapan koding, diagnosis yang salah sehingga menyebabkan hasil 

pengodean salah, penetapan diagnosis yang benar tetapi petugas pengodean salah menentukan 

kode sehingga hasil pengodean salah, penetapan diagnosis dokter kurang jelas kemudian 

dibaca salah oleh petugas pengodean sehingga hasil pengodean salah. Oleh karena itu, 

kualitas hasil pengodean bergantung pada kelengkapan diagnosis, kejelasan tulisan dokter 

serta profesionalisme dokter dan petugas pengodean (Budi, 2011). 

Dilihat dari pentingnya data lembar ringkasan masuk keluar bagi perawatan pasien, maka 

lembar ini harus diisi selengkap mungkin setelah pasien keluar/pulang, termasuk pengisian 

diagnosis utama dan tindakan yang diberikan kepada pasien. Bila diagnosis utama dan 

tindakan yang diberikan kepada pasien tidak ditulis, ditulis namun tidak jelas atau diagnosis 

yang ditulis salah dapat menyebabkan kesulitan dalam pemberian kode penyakit dan dapat 

berakibat kurangnya keakuratan penyajian data-data statistik dan pelaporan rumah sakit. 

Berdasarkan hasil penelitian Servasius (2013), didapatkan hasil bahwa dalam kegiatan koding 

sering terjadi kesalahan pemberian kode karena petugas koding tidak dapat membaca tulisan 

dokter dan penelitian Mahyunita (2011), menyatakan bahwa rekam medis yang lengkap dapat 

memenuhi standar untuk predikat akreditasi, selain itu rekam medis yang lengkap dapat 

dijadikan perlindungan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun dokter dan tenaga kesehatan 

lainnya. 

Berdasarkan hasil Studi pendahuluan yang dilakukan di RS Bhayangkara Yogyakarta 

pada tanggal 7 Desember 2015 didapatkan dari 10 sampel awal lembar ringkasan masuk dan 

keluar pasien rawat inap pada diagnosis utama terdapat 3 dokumen rekam medis yang tidak 

terisi, 5 dokumen terisi tapi tidak jelas tulisannya sehingga tidak terbaca dan hanya 2 

dokumen yang terisi dan dan jelas tulisan diagnosisnya sehingga terkode. Apabila hal ini terus 

terjadi dapat menyebabkan kesulitan dalam pemberian kode penyakit dan dapat berakibat 

kurangnya keakuratan penyajian data-data statistik pelaporan rumah sakit dan rekam medis 



4 

yang tidak lengkap tidak dapat mempengaruhi predikat standar akreditasi serta perlindungan 

hukum bagi pasien, rumah sakit dan tenaga kesehatan. Berdasarkan latar belakang masalah 

tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul ”Hubungan Keterisian dan Kejelasan 

Diagnosis Utama Pada Lembar Ringkasan Masuk dan Keluar dengan Terkodenya Diagnosis 

di RS Bhayangkara Yogyakarta” 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan rancangan potong lintang (cross 

sectional). Tempat penelitian ini di RS Bhayangkara Yogyakarta pada bulan Oktober-

Desember 2015. Populasi dalam penelitian ini adalah rekam medis rawat inap triwulan IV 

2015 sejumlah 297, sampelnya berjumlah 73. Teknik pengambilan sampel dengan tenik 

systematic sampling. Jenis data yang diguanakan adalah data sekunder yang diperoleh dari 

Instalasi rekam medis. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Distribusi Frekuensi Keterisian Diagnosis Utama Pada Lembar Ringkasan 
Masuk dan Keluar 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Keterisian Diagnosis Utama  
 pada Lembar Ringkasan Masuk dan  Keluar 

Diagnosis Utama Frekuensi Persentase (%) 

Terisi 28 38,4 

Tidak terisi 45 61,6 

Total 73 100 

Tabel 3 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi diagnosis utama terisi yaitu 
sebanyak 28 sampel (38,4%) sedangkan diagnosis utama tidak terisi yaitu sebanyak 45 
sampel (61,6%). 

 
 
 
 

3.1.2 Distribusi Frekuensi Kejelasan Diagnosis Utama Pada Lembar Ringkasan 
Masuk dan Keluar 
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Tabel 4. Distribusi Frekuensi Kejelasan Diagnosis Utama 
Pada Lembar Ringkasan Masuk dan Keluar 
Diagnosis Utama Frekuensi Persentase (%) 

Jelas 16 21,9 

Tidak jelas 57 78,1 

Total 73 100 

Tabel 4 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi kejelasan diagnosis utama yaitu 
sebanyak 16 sampel (21,9%) sedangkan diagnosis utama tidak jelas penulisannya 
yaitu sebanyak 57 sampel (78,1%). 

3.1.3 Distribusi Frekuensi Terkodenya Diagnosis Utama Pada Lembar Ringkasan 
Masuk dan Keluar 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Terkodenya Diagnosis Utama 
pada Lembar Ringkasan  Masuk dan Keluar 
Diagnosis Utama Frekuensi Persentase (%) 
Terkode 8 11 
Tidak terkode 65 89 
Total 73 100 

Tabel 5 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi terkodenya diagnosis  dari lembar 
ringkasan masuk dan keluar yang terkode yaitu sebanyak 8 sampel (11%) sedangkan 
terkodenya diagnosis  dari lembar ringkasan masuk dan keluar yang terkode  yaitu sebanyak 
65 sampel (89%). 

3.1.4 Hubungan keterisian penulisan diagnosis utama pada lembar ringkasan masuk 
dan keluar dengan terkodenya diagnosis. 

Tabel 6. Hubungan Keterisian Diagnosis Utama pada Lembar 
Ringkasan Masuk dan Keluar dengan terkodenya diagnosis 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 6 diatas dari sampel 73 lembar ringkasan masuk dan keluar didapat 28 
(38.4%) sampel terisi dan 45 (61,6%) tidak terisi. Dari 28 sampel yang terisi diagnosis 
terdapat 8 (28,26%) sampel terkode dan 20 (71,4%) sampel tidak terkode. Sedangkan 
diagnosa utama tidak terisi dan tidak terkode ada 45 sampel. Hasil uji hipotesis dengan 
menggunakan uji Fisher’s Exact diperoleh nilai p=0,001, maka dapat disimpulkan bahwa H0 
ditolak, yang artinya “Terdapat hubungan yang signifikan antara keterisian penulisan 
diagnosis utama pada lembar ringkasan masuk dan keluar dengan terkodenya diagnosis”. Hal 
ini dapat diartikan pula bahwa antara keterisian penulisan diagnosis utama pada lembar 

Diagnosis 
Utama 

Terkodenya diagnosis  
Total P Value Terkode Tidak 

Terkode 
 ∑ ∑ ∑ %  
Terisi 8 20 28 38,4 0,001 
Tidak terisi 0 45 45 61,6 
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ringkasan masuk dan keluar mempunyai korelasi dengan terkodenya diagnosis di RS 
Bhayangkara Yogyakarta. 

3.1.5 Hubungan kejalasan penulisan diagnosis utama pada lembar ringkasan masuk 
dan keluar dengan terkodenya diagnosis. 
 

Tabel 7. Hubungan Kejelasan Diagnosis Utama pada Lembar 
Ringkasan Masuk dan Keluar dengan terkodenya diagnosis 

 
 

 

 

Berdasarkan tabel 7 diatas dari sampel 73 lembar ringkasan masuk dan keluar didapat 16 
(21,9%) sampel diagnosis utama terisi jelas dan 57 (78,1%) sampel diagnosis utama tidak 
terisi dengan jelas. Dari 16 sampel yang terisi diagnosis utama terisi jelas terdapat 7 (43,75%) 
sampel terkode dan 9 (56,25%) sampel tidak terkode. Sedangkan diagnosa utama terisi 
dengan tidak jelas penulisannya ada 1 (1,75%) sampel terkode dan diagnosa utama terisi 
dengan tidak jelas penulisannya ada 56 (98,25%) sampel tidak terkode. Hasil uji hipotesis 
dengan menggunakan uji Fisher’s Exact diperoleh nilai p=0,001, maka dapat disimpulkan 
bahwa H0 ditolak, yang artinya “Terdapat hubungan yang signifikan antara kejelasan 
penulisan diagnosis utama pada lembar ringkasan masuk dan keluar dengan terkodenya 
diagnosis”. Hal ini dapat diartikan pula bahwa antara kejelasan penulisan diagnosis utama 
pada lembar ringkasan masuk dan keluar mempunyai korelasi dengan terkodenya diagnosis di 
RS Bhayangkara Yogyakarta. 

 

3.2 Pembahasan 
3.2.1 Keterisian diagnosis utama pada lembar ringkasan masuk dan keluar dengan 

terkodenya diagnosis. 
Berdasarkan Tabel 3 dari 73 sampel rekam medis menunjukkan bahwa distribusi frekuensi 
diagnosis utama terisi yaitu sebanyak 28 (38,4%) sampel rekam medis sedangkan diagnosis 
utama tidak terisi yaitu sebanyak 45 (61,6%) sampel rekam medis. Dari data diatas 
disimpulkan bahwa lebih banyak diagnosis utama yang tidak terisi dari pada diagnosis utama 
yang terisi. Menurut hasil wawancara, hal ini dikarenakan dokter tergesa-gesa setelah selesai 
memberikan pelayanan kepada pasien dan ketidaktahuan dokter akan pentingnya mengisi 
lembar ringkasan masuk keluar serta dari pihak perawat yang mendampingi dokter juga tidak 
mengingatkan untuk mengisi lembar tersebut serta belum melaksanakan analisis kualitatif dan 
kuantitatif rekam medis untuk mengetahui kelengkapan isi dan mutu rekam medis 
dikarenakan keterbatasan petugas. 

Pelaksanaan pengodean dilakukan setelah berkas rekam medis selesai di assembling. 
Apabila di temukan berkas rekam medis yang tidak lengkap dalam pengisian diagnosis 

Diagnosis 
Utama 

Terkodenya diagnosis  
Total P Value Terkode Tidak 

Terkode 
 ∑ ∑ ∑ %  
Jelas 7 9 16 21,9 0,001 
Tidak jelas 1 56 57 78,1 



7 

maupun tindakan, ataupun ditemukan diagnosis maupun tindakan yang tidak terisi ataupun 
terisi namun tidak terbaca jelas, petugas rekam medis akan mengembalikan berkas rekam 
medis dan bertanya kepada dokter yang bersangkutan mengenai diagnosis dan tindakan. 
Berdasarkan hasil observasi pada prosedur tetap pemberian kode penyakit di RS 
Bahayangkara Yogyakarta bahwa setelah mendapati kode dari diagnosis rekam medis rawat 
inap maka jika nomor kode telah sesuai harus dicantumkan pada lembar ringkasan masuk dan 
keluar pada rekam medis, namun dilapangan masih banyak didapati lembar ringkasan masuk 
dan keluar belum tidak terisi atau dituliskannya diagnosis utama tetapi rekam medis belum 
lengkap tetap dimasukkan ke rak filing hal ini tidak sesuai dengan standar prosedur 
assembling. 

Penelitian Mahyunita (2011), menyatakan bahwa rekam medis yang lengkap dapat 
memenuhi standar untuk predikat akreditasi, selain itu rekam medis yang lengkap dapat 
dijadikan perlindungan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun dokter dan tenaga kesehatan 
lainnya. Menurut Permenkes RI No. 269/Menkes/Per/III/2008, rumah sakit merupakan salah 
satu sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang 
digunakan untuk praktek kedokteran atau kedokteran gigi, maka petugas kesehatan 
diwajibkan untuk mencatat setiap pelayanan dan tindakan yang telah diberikan kepada pasien 
guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Maksud dan tujuan dari peraturan tersebut 
agar pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan rekam medis berjalan dengan baik.  

Keterisian diagnosis perlu diperhatikan dan ditingkatkan karena menurut Hatta (2013), 
penerapan pengodean sistem ICD-10 digunakan untuk: 

1. Mengindeks pencatatan penyakit dan tindakan disarana pelayanan kesehatan. 

2. Masukan bagi sistem pelaporan diagnosis medis. 

3. Memudahkan proses penyimpanan dan pengambilan data terkait diagnosis karakteristik 
pasien dan penyedia pelayanan. 

4. Bahan dasar dalam pengelompokan DRGs (diagnosis-related groups) untuk sistem 
penagihan pembayaran biaya pelayanan. 

5. Pelaporan nasional dan internasional morbiditas dan mortalitas. 

6. Tabulasi data pelayanan kesehatan bagi proses evaluasi perencanaan pelayanan medis. 

7. Menentukan bentuk pelayanan yang harus direncanakan dan  dikembangkan  sesuai 
kebutuhan zaman. 

8. Analisis pembiayaan pelayanan kesehatan. 

9. Untuk penelitian epidemiologi dan klinis. 

Dampak tidak terisinya diagnosis utama pada lembar masuk dan keluar berkas rekam 
medis di di RS Bhayangkara yaitu: 

1. Tidak dapat menentukan kode penyakit karena menentukan kode suatu penyakit tidak 
dapat dilakukan tanpa adanya diagnosis utama. 
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2. Terkodenya diagnosis menjadi terhambat karena harus menunggu dan mengkonfirmasi 
dokter untuk melengkapi/menuliskan diagnosis utama pada lembar ringkasan masuk dan 
keluar. 

3. Proses pelaporan menjadi terganggu. 

3.2.2 Kejelasan diagnosis utama pada lembar ringkasan masuk dan keluar dengan 
terkodenya diagnosis. 

Tabel 4 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi kejelasan diagnosis utama yaitu sebanyak 16 
sampel (21,9%) sedangkan diagnosis utama tidak jelas penulisannya yaitu sebanyak 57 
sampel (78,1%). Berdasarkan hasil penelitian, masih didapati penulisan diagnosis utama yang 
kurang jelas atau tidak terbaca pada lembar ringkasan masuk dan keluar sebanyak 78,1% hal 
ini dikarenakan karakteristik tulisan yang sulit dibaca. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Servasius (2013), menyatakan bahwa dalam 
kegiatan koding sering terjadi kesalahan pemberian kode karena petugas koding tidak dapat 
membaca tulisan dokter. Penulisan diagnosis utama kurang jelas atau tidak terbaca dan 
terdapatnya singkatan-singkatan dalam penulisan diagnosis utama akan menyulitkan dalam 
terkodenya diagnosis  utama sehingga petugas rekam medis perlu mencari informasi 
penulisan diagnosis yang lebih jelas pada lembar lainnya, apabila tidak menemukan penulisan 
diagnosis yang lebih jelas maka petugas rekam medis harus mengkonfirmasi kepada dokter 
yang bersangkutan. 

Menurut Hatta (2013), Audit harus dilakukan untuk me-review kode yang telah dipilih 
oleh petugas. Proses pengodean harus dimonitor untuk beberapa elemen sebagai berikut: 

1. Konsisten bila dikode petugas berbeda kode tetap sama (reliability) 

2. Kode tepat sesuai diagnosis dan tindakan (validity) 

3. Mencakup semua diagnosis dan tindakan yang ada di rekam medis (completeness) 

4. Tepat waktu (timeliness). 

3.2.3 Terkodenya diagnosis utama pada lembar ringkasan masuk dan keluar 
Berdasarkan tabel Tabel 5 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi terkodenya diagnosis  dari 
73 sampel lembar ringkasan masuk dan keluar yang terkode yaitu sebanyak 8 sampel (11%) 
sedangkan terkodenya diagnosis  dari lembar ringkasan masuk dan keluar yang tidak terkode 
yaitu sebanyak 65 sampel (89%). Di Rumah Sakit Bhayangkara Yogyakarta pengodean 
dilaksanakan setelah berkas rekam medis selesai di assembling yaitu dengan memeriksa 
kelengkapan lembar rekam medis dan kelengkapan catatan dokter terutama catatan tentang 
diagnosis yang tertulis di lembar ringkasan masuk dan keluar. Akan tetapi berdasarkan tabel 5 
diatas sebanyak 89% lembar ringkasan masuk dan keluar proses koding terhambat atau tidak 
terkode dan berada di rak filing dikarenakan kolom diagnosis tidak terisi diagnosis pasien dan 
ada yang terisi diagnosis tetapi tulisannya kurang jelas atau tidak terbaca oleh coder. Dampak 
yang akan terjadi adalah akan menyebabkan laporan yang disampaikan oleh rumah sakit 
kepada dinas kesehatan tidak akurat dan tidak tepat waktu.  

Menurut Abdelhak (2001), pengodean harus dilaksanakan secara berurutan agar tidak 
terjadi kesalahan dalam melakukannya. Sebelum melakukan proses pengodean, petugas 



9 

rekam medis harus memeriksa kelengkapan lembar rekam medis dan kelengkapan catatan 
dokter, terutama catatan tentang diagnosis yang tertulis pada lembar ringkasan masuk dan 
keluar dan sudah terdapat tanda tangan dokter. 

3.2.4 Hubungan keterisian diagnosis utama pada lembar ringkasan masuk dan keluar 
dengan terkodenya diagnosis 

Berdasarkan tabel 6 diatas dari sampel 73 lembar ringkasan masuk dan keluar didapat 28 
(38.4%) sampel terisi dan 45 (61,6%) tidak terisi. Dari 28 sampel yang terisi diagnosis 
terdapat 8 (28,26%) sampel terkode dan 20 (71,4%) sampel tidak terkode. Sedangkan 
diagnosa utama tidak terisi dan tidak terkode ada 45 sampel. Berdasarkan hasilpenelitian  
tidak terisi atau dituliskannya diagnosis utama pada lembar ringkasan masuk dan keluar akan 
berhubungan dengan terkodenya diagnosis dikarenakan petugas rekam medis harus 
mengkofirmasi dokter untuk menuliskan diagnosis dan membutuhkan waktu sehingga proses 
kodifikasi akan terhambat. 

Hubungan keterisian diagnosis utama pada lembar ringkasan masuk dan keluar dengan 
terkodenya diagnosis di RS Bhayangkara berdasarkan hasil uji hipotesis dengan 
menggunakan uji Fisher’s Exact diperoleh nilai p=0,001, maka dapat disimpulkan bahwa H0 
ditolak, yang artinya “Terdapat hubungan yang signifikan antara keterisian penulisan 
diagnosis utama pada lembar ringkasan masuk dan keluar dengan terkodenya diagnosis”. 

Menurut Hatta (2013), dalam proses koding mungkin terjadi beberapa kemungkinan, 
yaitu: 

1. Penetapan diagnosis yang salah sehingga menyebabkan hasil pengodean salah.  

2. Penetapan diagnosis yang benar tetapi petugas pengodean salah menentukan kode 
sehingga hasil pengodean salah.  

3. Penetapan diagnosis dokter kurang jelas kemudian dibaca salah oleh petugas pengodean 
sehingga hasil pengodean salah.  

Oleh karena itu, kualitas hasil pengodean bergantung pada kelengkapan diagnosis, 
kejelasan tulisan dokter serta profesionalisme dokter dan petugas pengodean. Tidak adanya 
diagnosis utama pada lembar masuk keluar rekam medis menyebabkan petugas rekam medis 
kesulitan dalam menentukan kode suatu penyakit karena harus mengetahui diagnosisnya 
terlebih dahulu. Koding adalah pemberian penetapan kode dengan menggunakan huruf atau 
angka atau kombinasi huruf dan angka yang mewakili komponen data. Coder sebagai seorang 
pemberi kode bertanggung jawab atas keakuratan kode dari suatu diagnosis yang sudah 
ditetapkan oleh tenaga medis. Oleh karenanya untuk hal yang kurang jelas atau yang tidak 
lengkap, sebelum koding ditetapkan, komunikasi terlebih dahulu dengan dokter yang member 
diagnosis. 

Pelaporan rumah sakit merupakan suatu alat organisasi yang bertujuan untuk dapat 
menghasilkan laporan secara cepat, tepat dan akurat (Depkes, 1997). Tidak terisinya diagnosis 
utama pada lembar masuk keluar sangat berpengaruh bagi pembuatan laporan rumah sakit 
baik laporan yang bersifat intern maupun ekstern yaitu laporan seperti kejadian luar biasa, 
laporan triwulan seperti data 10 besar penyakit dan data kegiatan pelayanan rumah sakit, 
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laporan semesteran, dan laporan tahunan. Pembuatan laporan menjadi terhambat, laporan 
kurang valid dan laporan menjadi tidak lengkap.  

3.2.5 Hubungan kejelasan diagnosis utama pada lembar ringkasan masuk dan keluar 
dengan terkodenya diagnosis 

Berdasarkan tabel 7 diatas dari sampel 73 lembar ringkasan masuk dan keluar didapat 16 
(21,9%) sampel diagnosis utama terisi jelas dan 57 (78,1%) sampel diagnosis utama tidak 
terisi dengan jelas. Dari 16 sampel yang terisi diagnosis utama terisi jelas terdapat 7 (43,75%) 
sampel terkode dan 9 (56,25%) sampel tidak terkode. Sedangkan diagnosa utama terisi 
dengan tidak jelas penulisannya ada 1 (1,75%) sampel terkode dan diagnosa utama terisi 
dengan tidak jelas penulisannya ada 56 (98,25%) sampel tidak terkode.  

Hubungan kejelasan diagnosis utama pada lembar ringkasan masuk dan keluar dengan 
terkodenya diagnosis di RS Bhayangkara berdasarkan hasil uji hipotesis dengan 
menggunakan uji Fisher’s Exact diperoleh nilai p=0,001, maka dapat disimpulkan bahwa H0 
ditolak, yang artinya “Terdapat hubungan yang signifikan antara kejelasan penulisan 
diagnosis utama pada lembar ringkasan masuk dan keluar dengan terkodenya diagnosis”. 
Ketidakjelasan penulisan diagnosis utama akan menghambat pekerjaan pengode dalam 
mengode diagnosis rekam medis karena coder harus mencari dokter dan mengonfirmasi 
ketidakjelasan penulisan diagnosis.  

Menurut Budi (2011), kecepatan dan ketepatan menentukan koding dari suatu diagnosis 
dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tulisan dokter yang sulit dibaca, diagnosis yang 
tidak spesifik, dan keterampilan petugas koding dalam pemilihan kode. Pada proses koding 
ada beberapa kemungkinan yang dapat mempengaruhi hasil pengodean dari petugas koding 
dan petugas koding di unit rekam medis tidak boleh mengubah (menambah atau mengurangi) 
diagnosis yang ada. Dalam proses penetapan koding, diagnosis yang salah sehingga 
menyebabkan hasil pengodean salah, penetapan diagnosis yang benar tetapi petugas 
pengodean salah menentukan kode sehingga hasil pengodean salah, penetapan diagnosis 
dokter kurang jelas kemudian dibaca salah oleh petugas pengodean sehingga hasil pengodean 
salah. Oleh karena itu, kualitas hasil pengodean bergantung pada kelengkapan diagnosis, 
kejelasan tulisan dokter serta profesionalisme dokter dan petugas pengodean. 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

1. Keterisian diagnosis utama yaitu sebanyak 28 (38,4%) sampel rekam medis sedangkan 

diagnosis utama tidak terisi yaitu sebanyak 45 (61,6%) sampel rekam medis. Hal ini 

dikarenakan masih ada dokter yang tidak menuliskan diagnosis utama pada lembar 

ringkasan masuk dan keluar.  

2. Kejelasan penulisan diagnosis utama yaitu sebanyak 16 sampel (21,9%) sedangkan 

diagnosis utama tidak jelas penulisannya yaitu sebanyak 57 sampel (78,1%). Hal ini 
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dikarenakan karakteristik penulisan diagnosis dokter yang sulit dibaca oleh petugas rekam 

medis.  

3. Terkodenya diagnosis utama pada lembar ringkasan masuk dan keluar menunjukkan dari 

73 sampel lembar ringkasan masuk dan keluar yang terkode yaitu sebanyak 8 sampel 

(11,0%) sedangkan terkodenya diagnosis  dari lembar ringkasan masuk dan keluar yang 

tidak terkode yaitu sebanyak 65 sampel (89,0%). 

4. Ada hubungan yang signifikan antara keterisian penulisan diagnosis utama pada lembar 

ringkasan masuk dan keluar dengan terkodenya diagnosis di RS Bhayangkara Yogyakarta 

dengan nila p=0,001 (nilai p<0,05). 

5. Ada hubungan yang signifikan antara kejelasan penulisan diagnosis utama pada lembar 

ringkasan masuk dan keluar dengan terkodenya diagnosis di RS Bhayangkara Yogyakarta 

dengan nila p=0,001 (nilai p<0,05). 

4.2 Saran  

1. Sebaiknya pihak RS Bhayangkara Yogyakarta mengadakan sosialisasi tentang pengisian 

dan kelengkapan rekam medis serta menerapkan reward and punishment kepada dokter 

dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. 

2. Sebaiknya petugas rekam medis melakukan konfirmasi kepada dokter apabila menemukan 

lembar ringkasan masuk dan keluar yang tidak terisi maupun yang tidak jelas penulisan 

diagnosisnya serta dilakukan analisis kuantitatif oleh petugas rekam medis untuk 

mengetahui kelengkapan isi rekam medis 

3. Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut terkait kelengkapan dan keterisian rekam medis 

serta keakuratan diagnosis di RS Bhayangkara Yogyakarta. 
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