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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Rekam medis merupakan salah satu bagian penting dalam membantu 

pelaksanaan pemberian pelayanan kepada pasien di rumah sakit. Dalam 

Permenkes No.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 
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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 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 
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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 pasien BPJS 

dan Umum akan berdampak pada keefektifan pengelolaan data dan informasi 

pelayanan kesehatan. Jika pengkodean tidak akurat akan mengakibatkan 
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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”. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan keakuratan kode diagnosis Commotio Cerebri 

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

Muhammadiyah Karanganyar? 
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C. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Mengetahui perbedaan keakuratan kode diagnosis Commotio Cerebri  

pada dokumen rekam medis pasien BPJS dan Umum Di Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Karanganyar. 

2. Tujuan khusus 

a. Menganalisis keakuratan kode diagnosis Commotio Cerebri pada 

dokumen rekam medis pasien BPJS Di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Karanganyar. 

b. Menganalisis keakuratan kode diagnosis Commotio Cerebri pada 

dokumen rekam medis pasien Umum Di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Karanganyar. 

c. Menganalisis perbedaan keakuratan kode diagnosis Commotio Cerebri 

pada dokumen rekam medis pasien BPJS dan Umum di Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Karanganyar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Rumah Sakit 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan tentang 

pengisian kode diagnosis dan kelengkapan informasi yang diperlukan, 

serta untuk meningkatkan mutu rumah sakit. 
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2. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat dijadikan sumber pembelajaran dan bahan referensi untuk 

pembelajaran ilmu manajemen informasi kesehatan. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Dapat digunakan sebagai acuan dan referensi untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut yang sesuai dengan materi kelengkapan informasi medis dan 

keakuratan kode diagnosis pada dokumen rekam medis pasien rawat inap. 


