
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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
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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 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
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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
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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 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”
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B. Masalah Penelitian

Dengan adanya latar belakang masalah maka dapat dirumuskan

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu “Apakah ada

Hubungan Keterisian dan Kejelasan Diagnosis Utama Pada Lembar

Ringkasan Masuk dan Keluar dengan Terkodenya Diagnosis di RS

Bhayangkara Yogyakarta”?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Tujuan Umum

Mengetahui Hubungan Keterisian dan Kejelasan Diagnosis Utama

Pada Lembar Ringkasan Masuk dan Keluar dengan Terkodenya

Diagnosis di RS Bhayangkara Yogyakarta.

2. Tujuan khusus

a. Mengetahui keterisian diagnosis utama pada lembar ringkasan masuk

dan keluar.

b. Mengetahui kejelasan diagnosis utama pada lembar ringkasan masuk

dan keluar.

c. Mengetahui terkodenya diagnosis utama pada lembar ringkasan

masuk dan keluar.

d. Mengetahui hubungan keterisian diagnosis utama pada lembar

ringkasan masuk dan keluar dengan terkodenya diagnosis.

e. Mengetahui hubungan kejelasan diagnosis utama pada lembar

ringkasan masuk dan keluar dengan terkodenya diagnosis.
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D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Sakit

Dapat membantu  rumah sakit dalam menata informasi kesehatan didalam

Rekam Medis sehingga informasi yang dihasilkan dapat berjalan secara

efektif dan efisien sesuai dengan komponen dasar kualitas dasar Rekam

Medis yang telah ditetapkan.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Untuk menambah pustaka/acuan dalam perpustakaan tentang hubungan

keterisian dan kejelasan diagnosis utama dengan terkodenya diagnosis

pada lembar ringkasan masuk dan keluar.

3. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan tentang terkodenya diagnosis pada lembar

ringkasan masuk dan keluar yang dilaksanakan di Rumah Sakit

Bhayangkara Yogyakarta.

4. Bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi bagi peneliti lain tentang hubungan keterisian dan

kejelasan diagnosis utama dengan terkodenya diagnosis pada lembar

ringkasan masuk dan keluar.


