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ANALISIS PERBEDAAN KEAKURATAN KODE DIAGNOSIS 

COMMOTIO CEREBRI PADA DOKUMEN REKAM MEDIS PASIEN BPJS 

DAN UMUM DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH 

KARANGANYAR 

Abstrak 

RS PKU Muhammadiyah Karanganyar merupakan salah satu rumah sakit swasta 

dari tiga rumah sakit di kabupaten karanganyar yang sudah memberi pelayanan 

pasien jaminan kesehatan (BPJS). Terjadi perbedaan pengkodean untuk pasien 

BPJS dan pasien bayar sendiri (Umum) pada kasus Commotio Cerebri. Tujuan 

Penelitian adalah mengetahui perbedaan keakuratan kode diagnosis Commotio 

Cerebri pada dokumen rekam medis pasien BPJS dan Umum di Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Karanganyar. Jenis penelitian menggunakan observasional 

analitik dengan pendekatan Cross Sectional. Populasi penelitian ini adalah 

dokumen rekam medis rawat inap kasus Commotio Cerebri sebanyak 252. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik Sistematis Random Sampling dan besar 

sampel sebanyak 69. Uji statistik menggunakan chi square dengan menggunakan 

SPSS. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan keakuratan kode diagnosis 

Commotio Cerebri pada dokumen rekam medis pasien BPJS dan Umum di 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karannganyar dengan nilai p  = 0,048. 

Kata kunci : Kode Pasien BPJS,Kode Pasien Umum, Perbedaan Keakuratan, 

ICD-10 

Abstract 

PKU Muhammadiyah Karanganyar Hospital is one of the private hospitals from 

three hospitals in Karanganyar district that have provided health insurance patient 

services (BPJS). There is a difference in coding for BPJS patients and patients 

paying for themselves (General) in the case of Commotio Cerebri. The aim of the 

study was to find out the difference in accuracy of the diagnosis code of 

Commotio Cerebri on the medical record documents of BPJS and General patients 

at PKU Muhammadiyah Karanganyar Hospital. This type of research uses 

observational analytic with a cross sectional approach. The population of this 

research was 252. Inpatient Medical Record Commotio Cerebri case document as 

much as 252. The sampling technique used was Systematic Random Sampling 

technique and the sample size was 69. Statistical test used chi square using SPSS. 

The results showed that there was a difference in the accuracy of the diagnosis 

code of Commotio Cerebri on the medical record documents of BPJS and General 

patients at PKU Muhammadiyah Karannganyar Hospital with a value of p = 

0.048. 

Keywords: BPJS Patient Code, General Patient Code, Accuracy Differences, 

 ICD-10 

. 
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1. PENDAHULUAN

Rekam medis merupakan salah satu bagian penting dalam membantu pelaksanaan 

pemberian pelayanan kepada pasien di rumah sakit. Dalam 

PermenkesNo.269/MENKES/PER/III/2008 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.  

Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN) yang diawali dengan memberikan Jaminan Kesehatan Nasional 

(Jamkesmas) yang dikelola oleh Badan Pengelola jaminan Sosial (BPJS) mulai 

tahun 2014. Dengan adanya sistem pembiayaan case-mix yang dilakukan oleh 

pihak BPJS terjadi perubahan yang signifikan pada aspek pengelolaan dokumen 

rekam medis, khususnya terkait koding data klinis. Pembiayaan pelayanan 

kesehatan berbasis DRG ditentukan oleh data klinis (terutama kode diagnosis dan 

prosedur medis) yang dimasukkan ke dalam software DRG untuk proses 

grouping. Besaran klaim yang dibayarkan BPJS sangat tergantung dari kode 

DRG. Pada beberapa penelitian ditemukan adanya rumah sakit yang mengalami 

kerugian akibat ketidaksesuaian jumlah klaim yang dibayar dengan besaran biaya 

yang telah dikeluarkan oleh rumah sakit untuk suatu pelayanan (Junadi, 2010). 

Bahkan ada pula klaim yang tidak dibayarkan atau ditolak, karena tidak dapat 

diolah oleh sistem grouping DRG. Berdasarkan penelitian, hal ini disebabkan oleh 

ketidakakuratan kode diagnosis dan prosedur medis (Danuri, 2009). 

Keakuratan dalam pemberian kode diagnosis merupakan hal yang harus 

diperhatikan oleh tenaga perekam medis, ketepatan data diagnosis sangat penting 

di bidang manajemen data klinis, penagihan kembali biaya, beserta hal-hal lain 

yang berkaitan dalam asuhan dan pelayanan kesehatan (Kasim, 2011). Informasi 

medis yang digunakan dalam keakuratan koding dengan menggunakan ICD-10 

sebagai pedoman. Koding berdasarkan ICD-10 yaitu proses pemberian kode 

dengan menggunakan huruf dan angka yang mewakili komponen data yang 
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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. 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar merupakan rumah sakit 

swasta yang sudah memberi pelayanan pasien jaminan kesehatan (BPJS). Unit 

rekam medis di rumah sakit dikoordinasikan oleh kepala bagian rekam medis 

yang membawahi beberapa petugas koding, yang dibagi berdasarkan spesifikasi 

koding antara rawat jalan dan rawat inap baik pasien bayar secara umum dan 

pasien BPJS. Dokter yang mengisi dokumen rekam medis pasien dan petugas 

koding telah mendapat pelatihan yang diperlukan dalam menentukan kode 

diagnosis pasien yang benar, namun terkadang penulisan diagnosis dan prosedur 

medis dalam dokumen rekam medis masih menimbulkan kendala bagi petugas 

koding dalam melakukan koding diagnosis penyakit. Dalam kasus penyakit 

Commotio Cerebri melibatkan kode lebih dari satu atau kode keadaan luar dari 

suatu penyakit dan harus melihat juga dari cara bayar pasien, disini petugas 

koding mengalami kesulitan karena pihak dokter menulis diagnosis tidak lengkap. 

Petugas koding rawat inap yang harus mengkode sesuai dengan INA-DRG, dan 

petugas BPJS yang harus memverifikasi klaim dalam bentuk kode yang di 

masukkan dalam software DRG grouping mengalami kesulitan dalam menentukan 

kode diagnosis kasus Commotio Cerebri karena terjadi perbedaan kode.  

Berdasarkan studi awal di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar 

ditemukan bahwa terjadi perbedaan kode diagnosis pada dokumen rekam medis 

pasien rawat inap BPJS dan non BPJS (DRM Pasien Umum) pada kasus penyakit 

yang sama. Pada DRM BPJS terkode S06.1 sedangkan pada DRM umum S06.0 

V89.9, yang membedakan pada pengkodean digit keempat dan kode External 

Cause (sebab luar). Hal ini akan berakibat pada pelaporan statistik morbiditas 

penyakit pasien rawat inap. Hasil observasi terhadap 10 DRM pasien BPJS 

terdapat  60 % yang pengkodean tidak sesuai dalam pemberlakuan kode penyebab 

luar dan pada 10 DRM pasien umum terdapat 30 % yang tidak tepat dalam 

pengkodeannya. Ketidakakuratan kode penyakit kasus Commotio Cerebri pada 
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pasien BPJS dan Umum akan berdampak pada keefektifan pengelolaan data dan 

informasi pelayanan kesehatan. Jika pengkodean tidak akurat akan mengakibatkan 

kerugian pada rumah sakit karena pihak BPJS hanya memverifikasi jumlah klaim 

sesuai dengan kode penyakit yang dilaporkan. Selama ini kode untuk kasus 

Commotio Cerebri di RS PKU Muhammadiyah Karangnyar mengalami 

perbedaan antara kode pasien rawat inap BPJS dan Umum pada pengkodean digit 

ke empat dan kode External Cause. Pengkodean yang benar merupakan kunci 

sukses dalam penerapan system BPJS yang mulai diterapkan 2014. Pada kode 

External Cause (S00 – T98) di prosedur tetap kode primer untuk kondisi tunggal 

dan tabulasi kematian termasuk cedera, keracunan dan akibat dari penyebab 

eksternal yang lain. Penggunaan kode tempat kejadian dan aktifitasnya sudah 

mulai diberikan untuk koding tersebut mulai tahun 2010 tetapi belum diterapkan 

penggunaan di rumah sakit PKU muhammadiyah karanganyar sehingga akan 

berdampak terhadap mutu pelayanan rumah sakit. Oleh karena itu, berdasarkan 

uraian di atas maka peneliti tertarik untuk “Menganalisis perbedaan keakuratan 

kode diagnosis Commotio Cerebri pada dokumen rekam medis pasien BPJS dan 

Umum Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar”. 

Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis keakuratan kode diagnosis 

Commotio Cerebri pada dokumen rekam medis pasien BPJS Di Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Karanganyar. Menganalisis keakuratan kode diagnosis 

Commotio Cerebri pada dokumen rekam medis pasien Umum Di Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Karanganyar. Menganalisis perbedaan keakuratan kode 

diagnosis Commotio Cerebri pada dokumen rekam medis pasien BPJS dan Umum 

di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar. 

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah observasional analitik. Rancangan penelitian dengan 

pendekatan cross sectional dimana variable keakuratan kode diagnosis DRM 

pasien BPJS dan variabel keakuratan kode diagnosis DRM pasien Umum 

dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Populasi dalam penelitian ini adalah 

dokumen rekam medis rawat inap BPJS dan Umum sebanyak 69 dokumen. 
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Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Sistematis Random 

Sampling. Variabel penelitian yang digunakan, yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini status dokumen rekam medis pasien 

rawat inap BPJS dan Umum.Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

keakuratan kode diagnosis Commotio Cerebri. 

Instrumen penelitian ini berupa checklist observasi. Chek list untuk mengetahui 

dan mengidentifikasi akurasi kode penyakit yang didapatObservasi dengan 

mengamati secara langsung kepada objek penelitian yang berupa diagnosis dan 

kode diagnosis utama pasien rawat inap yang terdapat di dokumen rekam medis 

pasien rawat inap BPJS dan Umum kasus Commotio Cerebri. Analisis yang 

digunakan adalah uji Chi Square untuk mengetahui perbedaan antara dua variabel 

keakuratan kode penyakit pada dokumen rekam medis pasien BPJS dan dokumen 

rekam medis pasien Umum. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keakuratan kode diagnosis Commotio Cerebri Pada dokumen rekam 

medis pasien BPJS. 

Keakuratan kode diagnosis Commotio Cerebri pada dokumen rekam medis pasien 

BPJS memiliki peranan yang penting dalam menentukan tarif pelayanan pada 

rumah sakit. Pembiayaan pelayanan kesehatan BPJS ditentukan oleh kode 

diagnosis dan prosedur klinis yang dimasukkan pada  software Ina-CBG’s untuk 

proses grouping. Besaran klaim yang dibayarkan oleh BPJS sangat bergantung 

pada hasil pengkodean penyakit. Pada penelitian Junadi (2010) ditemukan adanya 

rumah sakit yang mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian jumlah klaim yang 

dibayar dengan besaran biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak rumah sakit 

untuk suatu pelayanan. 

Keakuratan kode diagnosis Commotio Cerebri pada setiap dokumen 

rekam medis pasien rawat inap harus sesuai dengan aturan dalam ICD-10 yang 

harus menyertakan kondisi penyebab luar (External Cause) dalam 

pengkodeannya. Dalam pengkodean diagnosis Commotio Cerebri pihak BPJS 

tidak berkenan apabila menyertakan kode penyebab luar (External Cause) dalam 
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hal ini sangat berdampak pada keakuratan kode diagnosis yang menjadi laporan 

setiap bulan untuk manajemen rumah sakit. Diperkuat dengan pernyataan Danuri 

(2009), Ketidakakuratan kode diagnosis dan prosedur medis berdampak pula pada 

klaim yang tidak terbayarkan atau ditolak karena tidak dapat diolah system 

grouping Ina-DRG. 

Contoh kode akurat diagnosis Commotio Cerebri pada dokumen rekam 

medis pasien BPJS ; 

1) Nomor RM pasien : P1 

2) Diagnosis pada lembar masuk keluar : CKR

3) Kode diagnosis DRM: S06.0

4) Keterangan informasi penunjang : - 

5) Kode ICD-10 : S06.0

Kode akurat pada nomor rekam medis pasien P1 pada lembar masuk 

keluar kasus CKR dengan kode S06.0 sudah sesuai dengan kode ICD-10 karena 

tidak terdapat keterangan pada informasi penunjang. 

Contoh kode tidak akurat diagnosis Commotio Cerebri pada dokumen 

rekam medis pasien BPJS : 

1) Nomor RM pasien : P11 

2) Diagnosis pada lembar masuk keluar : CKR

3) Kode diagnosis DRM : S06.1

4) Keterangan informasi penunjang : pasien kecelakaan lalu lintas 

5) Kode ICD-10 : S06.0 

6) Kode External Cause : V89.9

Kode tidak akurat pada nomor rekam medis pasien P11 pada lembar 

masuk keluar kasus CKR dengan kode S06.1 dengan keterangan informasi 

penunjang pasien kasus kecelakaan lalu lintas belum sesuai dengan kode ICD-10 

dengan kode S06.0 V89.9 . Kesalahan terjadi pada digit keempat dan tidak dikode 

pada penyebab luar (External Cause).  

Hasil penelitian dari 69 dokumen rekam medis yang diteliti terdapat 

tingkat keakuratan kode diagnosis Commotio Cerebri kategori akurat sejumlah 23 

(33,33%) dan pengkodean tidak akurat sejumlah 46 (66,64%). Ketidakakuratan 
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kode diagnosis Commotio Cerebri terbanyak pada pengkodean penyebab luar 

(External Cause) yang tidak dikode seharusnya dikode sesuai dengan  aturan ICD-

10 dan kesalahan pada digit keempat. Hal ini berdampak pengkodean  pada 

dokumen rekam medis pasien rawat inap menjadi tidak akurat.  

Berdasarkan penelitian di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar 

terdapat 46 (66,64%) dokumen rekam medis pasien rawat inap tidak akurat dalam 

pengkodeannya. Faktor yang menyebabkan ketidakakuratan kode diagnosis 

Commotio Cerebri pada dokumen BPJS diantaranya adalah kesalahan dalam 

menuliskan kode karena tidak sesuai dengan diagnosis tidak terisi oleh dokter 

sebanyak 6 buah kode dengan prosentase 13%, kesalahan dalam penulisan digit 

keempat sebanyak  4 buah kode dengan prosentase 8,7%, dan tidak mengisi kode 

external causes yang seharusnya diberi kode sebanyak 36 buah kode dengan 

prosentase 78,3%. 

Ketidakakuratan kode pada kasus BPJS terbanyak kesalahan pada 

pengisian kode external cause oleh petugas koding dimana pihak BPJS tidak 

berkenan jika kode yang dilaporkan harus menggunakan kode penyebab luar 

(external cause) karena pada input data tidak terdapat kolom untuk kode penyebab 

luar (external cause). Hal ini belum sesuai dengan SOP No.05.PO.24 tentang 

koding dimana apabila ada sebab luar kecelakaan dan keracunan juga harus diberi 

kode.   

Petugas koding pada rumah sakit memiliki kualifikasi D3 RMIK 

sedangkan verifikator BPJS bukan dari rekam medis sehingga sering terjadi 

perbedaan pendapat dan persepsi tentang koding. Dalam penelitian M.Taufik 

(2016) sesuai dengan aturan yang berlaku klaim atas pelayanan pasien BPJS 

kesehatan di rumah sakit dihitung dengan menggunakan Software Ina-CBG’s 

dengan memasukkan kode penyakit dan kode prosedur. Masalah yang muncul dari 

pihak BPJS petugas dipaksa menjadi petugas koding padahal untuk memahami 

koding bukan hanya dengan mencari di buku ICD-10 atau ICD-9-CM, banyak 

kaidah yang harus dipahami, aturan yang harus diikuti, dan pengetahuan yang 

harus dikuasai.    
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3.2 Keakuratan Kode Diagnosis Commotio Cerebri Pada Dokumen Rekam 

Medis Pasien Umum. 

Keakuratan kode diagnosis adalah pemberian kode yang tepat 

berdasarkan ketentuan ICD-10. Kode penyakit dapat diidentifikasikan menjadi 

kode  yang akurat dan tidak akurat.  Kode akurat adalah penetapan kode penyakit 

yang tepat, lengkap dan sesuai dengan ICD-10, sedangkan kode tidak akurat 

adalah penetapan kode penyakit  yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan 

ICD-10. Untuk mendapatkan kode yang akurat harus melihat informasi 

penunjangnya, diagnosisnya, dan memperhatikan setiap petunjuk dalam ICD-10. 

Pernyataan ini juga diperkuat dengan penelitian Murtisari (2011) yang 

menyebutkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan ketidakakuratan kode 

diagnosis pasien karena petugas koding  kurang memperhatikan informasi yang 

mendukung atau penyebab lain yang mempengaruhi kode diagnosis utama seperti 

pada diagnosis CKR sehingga didapatkan kode yang kurang tepat dengan 

penyakit yang diderita sesungguhnya oleh pasien. 

Contoh kode akurat diagnosis Commotio Cerebri pada dokumen rekam 

medis pasien umum ; 

1) Nomor RM pasien : P6 

2) Diagnosis pada lembar masuk keluar : CKR

3) Kode diagnosis DRM : S06.0

4) Keterangan informasi penunjang : - 

5) Kode ICD-10 : S06.0 

Kode akurat pada nomor rekam medis pasien P6 pada lembar masuk 

keluar kasus CKR dengan kode S06.0 sudah sesuai dengan kode ICD-10 karena 

tidak terdapat keterangan pada informasi penunjang. 

Contoh kode tidak akurat diagnosis Commotio Cerebri pada dokumen 

rekam medis pasien umum : 

1) Nomor RM pasien : P12 

2) Diagnosis pada lembar masuk keluar : CKR

3) Kode diagnosis DRM : S06.1

4) Keterangan informasi penunjang : pasien kecelakaan lalu lintas 
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5) Kode ICD-10 : S06.0 V89.9

Kode tidak akurat pada nomor rekam medis pasien P12 pada lembar 

masuk keluar kasus CKR dengan kode S06.1 dengan keterangan informasi 

penunjang pasien kasus kecelakaan lalu lintas belum sesuai dengan kode ICD-10 

dengan kode S06.0 V89.9 . Kesalahan terjadi pada digit keempat dan tidak dikode 

pada penyebab luar (External Cause).  

Berdasarkan penelitian di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar, 

terdapat 43 (62,32%) dokumen rekam medis akurat dan 26 (37,68%) dokumen 

rekam medis yang tidak akurat. Faktor yang menyebabkan ketidakakuratan kode 

diagnosis diantaranya adalah kesalahan dalam penulisan kode external cause 

(penyebab luar) sebanyak 16 kode, kesalahan karena tidak menuliskan kode 

karena tidak sesuai dengan diagnosisnya  6 buah kode.  

Kesalahan penentuan kode diagnosis yang menjadi tidak akurat 

dikarenakan ketidaklengkapan kode diagnosis karena tanpa karakter keempat dan 

kode penyebab luar (Ekternal Cause). Hal ini disebabkan coder tidak mengetahui 

ketentuan penggunaan  kode karakter keempat dan kode penyebab luar yang harus 

ada pada kasus penyakit berkaitan dengan sebab luar pada kasus Commotio 

Cerebri dimana setiap dokumen rekam medis sudah ada informasi penunjang 

yang menyebabkan diagnosis ditegakkan.  

Untuk mendapatkan kode diagnosis utama yang akurat, sesuai dengan 

petunjuk sederhana dalam menentukan kode yaitu : 

1) Identifikasi pernyataan yang ingin dikode dan lihat pada indeks alfabetik

yang sesuai.

2) Cari letak lead term pada ICD-10 volume 3

3) Baca dan ikuti setiap catatan yang ada di bawah lead term

4) Baca istilah yang terdapat dalam tanda kurung sesuda lead term

5) Ikuti secara hati-hati setiap tunjuk silang (cross references) dan lihat “see”

dan “see also” yang terdapat dalam indeks.

6) Rujuk pada daftar tabulasi/ICD-10 Volume 1 untuk kesesuaian nomor kode

yang dipilih.

7) Ikuti inclusion dan exclusion term di bawah kode atau di bawah chapter.
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8) Untuk kasus Commotio Cerebri cari kode penyebab luar (external causes)

dengan cara yang sama dari ICD-10 Volume 3 dan merujuk ke ICD-10

Volume 1. Untuk kasus kecelakaan lihat table accidental pada ICD-10

volume 1.

9) Cantumkan kode yang dipilih.

Ketidakakuratan kode dimana diagnosis yang tidak diberi kode 

disebabkan petugas koding dalam mengkode dan menganalisis dokumen rekam 

medis tidak teliti, sehingga menyebabkan ketidakakuratan dalam pengkodean. 

Petugas koding harus menanyakan terlebih dahulu kepada dokter yang membuat 

diagnosis apabila dalam penulisan diagnosis kurang jelas atau tidak lengkap, 

sebagai contoh dalam mengkode dokumen rekam medis pada lembar ringkasan 

masuk dan keluar dokter tidak mengisi diagnosis pada kolom diagnosis tetapi 

petugas koding langsung mengkode dengan kode Commotio Cerebri dengan 

melihat dari hasil penunjang, dimana seharusnya petugas koding mengkonfirmasi 

terlebih dahulu kepada dokter yang bertanggung jawab agar mengisi diagnosis 

pada kolom yang tepat. Terkadang petugas koding hanya melihat diagnosis pada 

resume keluar pasien sehingga bisa memberi kode pada lembar masuk dan keluar 

pasien. 

Pada kode S06.0 yang digunakan untuk diagnosis Commotio Cerebri, 

pada lembar masuk dan keluar dokter tidak menuliskan diagnosis akan tetapi 

dokter menuliskan diresume pasien pulang sehingga petugas koding bisa memberi 

kode diagnosis pada lembar masuk dan keluar, dimana seharusnya dokumen 

rekam medis diserahkan kepada dokter yang bertanggung jawab agar diberi 

diagnosis pada kolom diagnosis. Hal ini belum sesuai dengan SOP No.05.PO.24 

tentang koding dimana didalamnya yang menyebutkan bila petugas koding 

menemui kesulitan harus dikonsultasikan kepada kepala unit rekam medis, bila 

belum teratasi, bisa langsung dikonsultasikan kepada dokter yang merawat 

termasuk istilah diagnosis pada lembar rekam medis yang tidak dapat ditentukan 

pada buku ICD-10. Semua diagnosis tertulis pada lembar rekam medis meliputi 

diagnosis utama, diagnosis komplikasi dan diagnosis lain (bila ada) harus dikode 

dan apabila ada sebab luar kecelakaan dan keracunan juga harus diberi kode. 
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3.3 Perbedaan Antara Keakuratan Kode Diagnosis Dokumen Rekam Medis 

Pasien BPJS dan Dokumen Rekam Medis Pasien Umum di RS PKU 

Muhammadiyah Karanganyar 

Hasil uji statistik dengan uji Chi Square didapat nilai p  (0,048) < α 

(0,05) sehingga Ho ditolak. Hal ini berarti ada perbedaan antara keakuratan kode 

diagnosis dokumen rekam medis pasien BPJS dan dokumen rekam medis pasien 

umum di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar tahun 2018. 

Terdapat 21 dokumen rekam medis dengan ketidakakuratan kode pasien 

BPJS dan pasien umum tidak akurat sebesar 80,8% disebabkan karena pada 

pengkodean Commotio Cerebri petugas koding tidak menuliskan kode penyebab 

luar yang seharusnya diberi kode sesuai dengan aturan ICD-10 dan SOP 

No.05.PO.24 tentang koding menyebutkan bahwa apabila ada sebab luar 

kecelakaan dan keracunan juga harus diberi kode. Contohnya pada diagnosis CKR 

yang disebabkan karena pasien kecelakaan petugas koding hanya mengisi kode 

diagnosis tanpa kode penyebab luar (external Cause) yang seharusnya dikode baik 

pasien BPJS dan pasien umum. Pengkodean BPJS tidak menyertakan kode 

penyebab luar dikarenakan input data tidak terdapat kolom untuk diagnosis 

penyebab luar sehingga petugas koding tidak menuliskan dan pihak klaim BPJS 

juga tidak berkenan apabila terdapat kode selain diagnosis utama, dimana 

berdampak pada hasil klaim pembayaran yang akan merugikan pihak rumah sakit. 

Kesalahan penentuan kode diagnosis yang menjadi tidak akurat 

dikarenakan ketidaklengkapan kode diagnosis tanpa karakter keempat dan kode 

penyebab luar (external cause). Hal ini disebabkan petugas koding tidak 

mengetahui ketentuan penggunaan kode karakter keempat dan kode penyebab luar 

yang harus ada pada kasus penyakit berkaitan dengan sebab luar pada kasus 

Commotio Cerebri dimana setiap dokumen rekam medis sudah ada informasi 

penunjang yang menyebabkan diagnosis ditegakkan. Sesuai yang disampaikan 

Astri (2014) bahwa kelengkapan informasi medis dan keakuratan dokumen rekam 

medis sangatlah penting dan berhubungan, jika informasi medis dalam suatu 

dokumen rekam medis tidak lengkap maka kode diagnosis yang dihasilkan 
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menjadi tidak akurat. Diperkuat dengan pernyataan Hatta (2010) bahwa 

kelengkapan pengisian berkas rekam medis oleh tenaga kesehatan akan 

memudahkan 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 strategi untuk 

pengembangan pelayanan kesehatan.  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa keakuratan kode 

diagnosis Commotio Cerebri harus menggunakan kode penyebab luar (external 

cause) pada dokumen rekam medis sangatlah penting. Jika dalam suatu dokumen 

rekam medis tidak dicantumkan kode penyebab luar maka kode diagnosis yang 

dihasilkan menjadi tidak akurat. Kode tidak akurat akan berdampak pada beberapa 

hal diantaranya : 

1) Dalam bidang pendidikan dan penelitian apabila kode diagnosis pada

Commotio cerebri salah maka hasil pada pengambilan data untuk penelitian 

menjadi tidak akurat sehingga menimbulkan kesalahan pada penelitian.  

2) Dalam pembayaran klaim dengan system casemix oleh pihak BPJS apabila

kode yang diberikan salah rumah sakit mengalami kerugian karena

pembayaran klaim tidak sesuai dengan biaya pelayanan yang sudah

dikeluarkan rumah sakit dan penundaan pembayaran klaim dari pihak BPJS

apabila berkas tidak sesuai.

3) Dalam statistik rumah sakit dapat menghasilkan laporan yang tidak akurat

sehingga tidak bisa digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan

keputusan dan berpengaruh terhadap mutu rumah sakit.

4) Dalam penyelenggaraan akreditasi rumah sakit akan mengurangi nilai

akreditasi karena data yang ditampilkan tidak tepat dan tidak relevan.

Hal ini selaras dengan pernyataan Anggraini (2004) bahwa tujuan koding 

salah satunya adalah menyediakan informasi diagnosis dan tindakan bagi riset 

(penelitian), edukasi (pendidikan), dan kajian assessment kualitas keluaran atau 

outcome (legal dan otentik). 
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4. PENUTUP

4.1 Simpulan 

1) Keakuratan kode diagnosis Commotio Cerebri pada DRM Pasien BPJS

dengan kategori akurat berjumlah 23 (33,33%) dan dokumen rekam medis

dengan kategori tidak akurat berjumlah 46 (66,64%).

2) Keakuratan kode diagnosis Commotio Cerebri pada DRM Pasien Umum

kategori akurat berjumlah 43 (62,32%) dan dokumen rekam medis dengan

kategori tidak akurat berjumlah 26 (37,68%).

3) Terdapat perbedaan antara keakuratan kode dokumen rekam medis pasien

BPJS dengan keakuratan kode dokumenn rekam medis pasien umum

dengan diperoleh nilai p sebesar 0,048.

4.2 Saran 

1) Sebaiknya petugas koding rumah sakit dan verifikator  dari pihak BPJS

berkomunikasi dengan dokter sebelum kode diagnosis ditegakkan jika

petugas koding kesulitan membaca diagnosis dan informasi dalam

dokumen rekam medis tidak lengkap agar kode yang dihasilkan akurat dan

petugas koding mengikuti pelatihan tentang koding.

2) Bagi tenaga medis dokter, perawat, bidan dan dokter muda  melakukan

evaluasi secara berkala agar melengkapi dokumen rekam medis mengingat

pentingnya kelengkapan informasi yang dapat digunakan oleh berbagai

pihak.

3) Petugas koding dari pihak BPJS sebaiknya memahami rekam medis dan

tata cara pengkodean yang sesuai dengan ICD-10 dan SOP rumah sakit

agar kode yang dihasilkan akurat
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