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ABSTRACT
Intersection points BOR, LOS, TOI, and BTO on the barber johnson graphs of PKU Muhammadiyah Hospital
Yogyakarta in 2017 and 2018 was beyond the efficient area. In 2017 the value of BOR was 62.19%, LOS 4.07
days, TOI 2.48 days, and BTO 55.70 times. In 2018 the value of BOR was 59.75%, LOS 3.94 days, TOI 2.65
days, and BTO 55.40 times. The ideal BOR value is 75% -85%, LOS 3-12 days, TOI 1-3 days, BTO more than 30
times. This study recounts and draws barber johnson graph, interpretations of 2017 and 2018 Barber Johnson
Graph, identify hospital policies regarding management and inpatient services, and interprets the consequences
of its policies. Type of research with descriptive qualitative approach. The design of case study. Data collection
techniques using observation, interviews, and documentation studies. Validity test using source triangulation and
method triangulation. The instruments used are interview and observation guidelines. The results of the study were
based on Barber Johnson Graph in PKU Muhammadiyah Hospital Yogyakarta in 2017 to 2018, the intersection
points beyond the efficient area and further away from efficient areas. The policy at PKU Muhammadiyah Hospital
Yogyakarta is a policy of monitoring the internal verification team and JKN and policies for improving inpatient
service facilities. The result of this policy is the low BOR value in 2018 and a decrease in LOS value.
Keywords: Barber Johnson Graph, Hospital Policy, Medical Record

ABSTRAK
Titik pertemuan pada grafik barber johnson Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2017 dan 2018,
antara BOR, LOS, TOI, dan BTO berada di luar daerah efisien. Pada tahun 2017 nilai BOR 62,19%, LOS 4,07
hari, TOI 2,48 hari, dan BTO 55,70 kali. Sedangkan pada tahun 2018 nilai BOR 59,75%, LOS 3,94 hari, TOI
2,65 hari, dan BTO 55,40 kali. Penelitian ini melakukan penghitungan ulang, mengidentifikasi kebijakan rumah
sakit terkait pengelolaan dan pelayanan rawat inap, dan menginterpretasi akibat kebijakan yang diterapkan. Jenis
penelitian deskriptif pendekatan kualitatif, rancangan case study. Teknik pengumpulan data melalui observasi,
wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil: Berdasarkan grafik barber johnson, titik pertemuan berada di luar
daerah efisien. Kesimpulan: Terdapat dua kebijakan, yaitu kebijakan pemantauan tim verifikasi internal dan JKN
dan kebijakan peningkatan fasilitas pelayanan rawat inap. Akibat dari kebijakan tersebut, angka BOR rendah dan
angka LOS turun.
Kata Kunci: Grafik barber johnson, kebijakan rumah sakit, verifikasi internal

PENDAHULUAN

kemudian data tersebut diolah dan menghasilkan
informasi statistik. Sumber data tersebut diperoleh dari
rekam medis. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 269/MenKes/Per/III/2008 tentang
rekam medis, rekam medis berperan penting dalam
menyediakan data dan mengolah informasi tentang
kegiatan pelayanan rumah sakit dan menyajikan
pelaporan berupa statistik kesehatan.

Institusi pelayanan kesehatan sebagai
penyelenggara pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat
inap, rawat jalan, dan gawat darurat Permenkes RI
No. 340/MenKes/Per/III (2010). Dalam pelayanannya
melakukan pencatatan dan pengumpulan data,
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Statistik rumah sakit yaitu statistik yang
menggunakan dan mengolah sumber data dari
pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk
menghasilkan informasi, fakta, dan pengetahuan
berkaitan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit
(Sudra, 2010). Dalam pelayanan pasien di rumah sakit,
data dikumpulkan setiap hari dari register, sensus
harian pasien rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat
merupakan sumber data pelaporan rumah sakit.
Pelaporan rumah sakit bertujuan untuk dapat
menghasilkan laporan secara cepat, tepat, dan akurat
yang secara garis besar jenis pelaporan rumah
sakit dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu
laporan intern dan ekstern rumah sakit. Laporan
intern disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit,
sedangkan laporan ekstern adalah laporan yang dibuat
dan ditujukan kepada pihak luar seperti Departemen
Kesehatan Republik Indonesia, Kanwil Dep.Kes,
Dinas Kesehatan Dati I (Provinsi) dan Dinas Kesehatan
Dati II (Kab/Kota) (Rustiyanto, 2010). Pelaporan
rumah sakit yang baik dapat membantu dalam upaya
meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, dimana
kebijakan rumah sakit menjadi tolok ukur untuk
mengetahui tingkat efektivitas dari pengelolaan rumah
sakit.
Grafik barber johnson digunakan sebagai alat
bantu untuk menganalisa dan membandingkan tingkat
efisiensi penggunaan tempat tidur dari suatu unit
(rumah sakit atau bangsal) dan antar unit (antar bangsal
di suatu rumah sakit) dari waktu ke waktu dalam suatu
periode tertentu serta memantau dampak dari suatu
penerapan kebijakan terhadap efisiensi penggunaan
tempat tidur (Sudra, 2010).
Tingkat efektivitas kebijakan rumah sakit
dapat dilihat dari grafik barber johnson. Grafik ini
memiliki empat parameter untuk menyajikan hasil
perhitungan dalam pengelolaan data di rumah sakit.
Parameter tersebut adalah bed occupancy rate
(BOR), average length of stay (AvLOS), bed turn
over (BTO), dan turn over interval (TOI). Perhitungan
empat parameter tersebut sangat diperlukan untuk
mengukur tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur
rumah sakit (Cahyati, et al., 2019). Kualitas layanan
rumah sakit dapat dilihat dari penggunaan tempat
tidur. Analisis statistik penggunaan tempat tidur
efisiensi dapat diukur berdasarkan catatan medis
rawat inap (Mandia, 2019). Persentase kunjungan
rawat inap tertinggi adalah jenis pasien umum, hal
ini dikarenakan banyak pasien yang tidak memiliki
kartu BPJS (Kusumaningrum & Lestari, 2017).
Data statistik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Yogyakarta tahun 2017 menunjukkan data sebagai
berikut, untuk BOR 62,19%, LOS 4,07 hari, TOI
2,48 hari, dan BTO 55,70 kali, dan untuk tahun
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2018 adalah BOR 59,75%, LOS 3,94 hari, TOI 2,65
hari, dan BTO 55,40 kali. Terdapat permasalahan
pada sistem pengelolaan dan pelayanan rawat inap
yang berkaitan dengan penggunaan tempat tidur dan
kebijakan yang diterapkan di rumah sakit. Akibat dari
permasalahan tersebut, penggunaan tempat tidur pada
tahun 2018 menjadi rendah, hal ini karena kebijakan
yang ada, belum dilaksanakan secara optimal.

METODE

Jenis penelitian deskriptif dengan rancangan studi
kasus (case study). Penelitian dilakukan di Instalasi
Rekam Medis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Yogyakarta. Subjek yaitu manajer sumber daya insani
dan admin, manajer keperawatan, dan supervisor
rekam medis. Objek yaitu kebijakan rumah sakit dan
grafik barber johnson tahun 2017 dan 2018. Penelitian
ini menggunakan triangulasi sumber yaitu manajer
sumber daya insani dan admin, dan triangulasi teknik
atau metode yaitu dengan wawancara dan observasi.

HASIL
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta
melakukan sensus harian rawat inap dengan
komputerisasi menggunakan SIMRS. Pelaksanaan
sensus harian rawat inap sudah dilakukan secara rutin
setiap hari. Penghitungan sensus harian rawat inap
selanjutnya menghasilkan empat indikator pelayanan
rawat inap yang digunakan untuk menentukan
efisiensi penggunaan tempat tidur rumah sakit.
Indikator efisiensi pengelolaan tempat tidur diukur
menggunakan grafik barber johnson dengan empat
parameter, yaitu bed occupancy rate (BOR), average
length of stay (AvLOS), bed turn over (BTO), dan
turn over interval (TOI).
Tabel 1. Performance rumah sakit tahun 2016,
2017, 2018
Indikator
Bed occupancy
rate (BOR)
Length of stay
(LOS)
Turn over interval
(TOI)
Bed turn over
(BTO)

Tahun

Nilai
Ideal

2016
2017
62,99% 62,19%

2018
59,75%

4,29
hari
2,52
hari
53,77
kali

3,94 hari 3-12
hari
2,65 hari 1-3 hari

4,07
hari
2,48
hari
55,70
kali

55,40
kali

75-85%

>30
kali

Sumber: Data primer
Berdasarkan tabel indikator efisiensi pelayanan
rawat inap, nilai BOR tahun 2017 sebesar 62,19%
dan tahun 2018 sebesar 59,75%, dari tahun 2017 ke
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tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 2,44%. Makna
dari data tersebut artinya penggunaan tempat tidur di
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta belum
efisien, karena nilai ideal BOR adalah 75-85%, dan
nilai angka tersebut menjauh dari daerah efisien. Nilai
LOS tahun 2017 sebesar 4,07 hari dan tahun 2018
sebesar 3,94 hari. Makna dari data tersebut artinya ratarata jumlah hari pasien rawat inap di Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Yogyakarta sudah efisien, meskipun
nilainya menurun sebesar 0,13 hari, karena nilai ideal
LOS adalah 3-12 hari. Nilai TOI tahun 2017 sebesar
2,48 hari dan tahun 2018 sebesar 2,65 hari. Makna dari
data tersebut artinya rata-rata waktu luang tempat tidur
sudah efisien, karena nilai ideal TOI adalah 1-3 hari.
Nilai BTO tahun 2017 sebesar 55,70 kali dan tahun
2018 sebesar 55,40 kali. Makna dari data tersebut
artinya pemakaian tempat tidur dalam satu periode
terjadi penurunan sebesar 0,30 kali, namun nilai BTO
tesebut sudah efisien, karena nilai ideal BTO adalah
lebih dari 30 kali. Data empat parameter tersebut,
apabila digambarkan dengan grafik barber johnson,
pergeseran titik grafik barber johnson menunjukkan
ke arah negatif dari daerah efisien.
Grafik Barber Johnson
RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
TAHUN 2017-2018

Gambar 1. Grafik Barber Johnson tahun 2017-2018

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta
memiliki dua kebijakan tentang pengelolaan dan
pelayanan rawat inap, yaitu pertama kebijakan
pemantauan tim verifikasi internal dan tim JKN,
dan yang kedua kebijakan peningkatan fasilitas
pelayanan rawat inap. Kebijakan pemantauan tim
verifikasi internal dan tim JKN dilakukan oleh unit
atau tim verifikasi internal dan tim JKN, yang bertugas
memantau pasien dengan memaksimalkan tingkat lama

perawatan untuk mengefisiensi penggunaan tempat
tidur, yang kemudian akan dievaluasi secara medis.
Sedangkan kebijakan peningkatan fasilitas pelayanan
rawat inap sangat bermanfaat untuk meningkatkan
efisiensi pelayanan rawat inap melalui rapat kerja di
setiap tahunnya, untuk menjadi acuan agar berfokus
terhadap meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik.
Ditinjau dari segi kualitas rumah sakit, bisa
dilihat dari 3 unsur yang berkaitan dengan kebijakan
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta,
yaitu yang berkaitan dengan sumber daya manusia,
sarana prasarana, dan sistem. Di Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Yogyakarta, sumber daya manusia
rekam medis terdiri dari 27 petugas dengan pendidikan
terakhir D3 rekam medis dan informasi kesehatan
sebanyak 18 petugas, sarjana ilmu komputer sebanyak
1 petugas, D3 kebidanan sebanyak 1 petugas, dan
masih ada petugas dengan pendidikan terakhir SMA/K/
Sederajat sebanyak 7 petugas.
Di rumah sakit tersebut, tidak ada penambahan
SDM, hanya penggantian petugas dari yang berstatus
magang, berubah menjadi status karyawan kontrak.
Kebijakannya, ketika penambahan karyawan, tidak
bisa sewaktu-waktu karena harus menghitung beban
kerja dan sesuai dengan program kepegawaian.
Pada kebijakan sarana prasarana, dalam menunjang
pelayanan, penambahan dan perbaikan tergantung
dari permintaan masing-masing unit. Misalnya di
unit rekam medis, maintenance pada alat komputer.
Apabila ada kerusakan, langsung menghubungi unit
EDP, untuk segera dilakukan maintenance, terkait
kebutuhan scanner untuk menunjang proses dokumen
rekam medis, dan penambahan alat scanner. Terkait
sistem, di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Yogyakarta sudah ada beberapa standar prosedur
operasional (SPO) terkait, antara lain: SPO pendaftaran
rawat jalan, rawat inap, IGD, pasien baru, pasien lama,
assembling, analisis, dan coding. Tenaga kesehatan di
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dalam
menjalankan SPO yang telah ditetapkan, sebagian
besar sudah mematuhi aturan sesuai SPO, walaupun
masih ada beberapa petugas yang tidak patuh.

PEMBAHASAN
Efisiensi pengelolaan rumah sakit secara garis
besar dapat dilihat dari dua segi yaitu segi medis
yang meninjau efisiensi dari sudut mutu pelayanan
medis dan dari segi ekonomi yang meninjau efisiensi
dari sudut pendayagunaan sarana yang ada. Untuk
mengetahui efisiensi pengelolaan pelayanan rumah
sakit diperlukan adanya perhitungan empat parameter
grafik barber johnson (Novarinda & Dewi, 2017).
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Seiring dengan kebijakan pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) menyebabkan terjadinya
fluktuasikunjungan pasien rawat inap. Dampak dari
pelayanan JKN bagi rumah sakit adalah permintaan
tempat tidur yang berbeda tiap kelas (Devi &
Prasetyowati, 2019).
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta
menggunakan empat parameter BOR, LOS, TOI,
dan BTO untuk mengetahui efisiensi penggunaan
tempat tidur. Pengolahan empat parameter BOR,
LOS, TOI, BTO sudah menggunakan komputerisasi
berbasis SIMRS Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Yogyakarta. Salah satu aktivitas yang rutin dilakukan
dalam statistik rumah sakit adalah menghitung tingkat
efisiensi hunian tempat tidur (TT) untuk memantau
aktivitas penggunaan TT di unit perawatan rawat
inap. Pada tahun 1973 Barry Barber, M.A., PhD.,
Finst P., AFIMA dan David Johnson, M.Sc berusaha
merumuskan dan memadukan empat parameter untuk
memantau dan menilai tingkat efisiensi penggunaan
TT untuk bangsal perawatan pasien. Perpaduan empat
parameter tersebut lalu diwujudkan dalam bentuk
grafik yang akhirnya dikenal grafik barber johnson
(Sudra, 2010). Pembuatan grafik barber johnson
di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta
digunakan untuk laporan internal yang disesuaikan
dengan periode laporan triwulan. Periode mingguan
dan bulanan jarang menggunakan grafik barber
johnson, namun hanya menggunakan data angka.
Suatu grafik yang secara visual dapat menyajikan
dengan jelas tingkat efisiensi kedua segi tersebut. Suatu
usaha untuk mendayagunakan statistik rumah sakit
dalam rangka memenuhi kebutuhan manajemen akan
indikator efisiensi pengelolaan rumah sakit. Barber
dan Johnson menjelaskan bagaimana pemakaian
empat parameter sebagai salah satu indikator efisiensi
pengelolaan rumah sakit (Soejadi, 1996).
Berdasarkan grafik barber johnson tahun 2017
dan 2018 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Yogyakarta, kedua titik berada di luar daerah efisien
dan mengalami penurunan nilai BOR. Apabila titik
barber johnson terletak di dalam daerah efisisen
berarti penggunaan tempat tidur pada periode yang
bersangkutan sudah efisien. Sebaliknya, apabila titik
barber johnson masih berada di luar daerah efisien
berarti penggunaan TT pada periode tersebut masih
belum efisien. Nilai ideal masing-masing parameter
adalah BOR 75-85%, LOS 3-12 hari, TOI 1-3 hari, dan
BTO lebih dari 30 kali (Sudra, 2010). Grafik barber
johnson keempat indikator kelima bangsal pada tahun
tahun 2016 tidak bertemu dalam satu titik dan berada di
luar daerah efisiensi. Sedangkan tahun 2017 keempat
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indikator bertemu pada satu titik namun berada di luar
daerah efisiensi (Irmawati., et al., 2018).
Bed occupancy rate (BOR) merupakan persentase
pemakaian tempat tidur pada periode tertentu.
Parameter ini digunakan untuk melihat tinggi rendahnya
penggunaan tempat tidur di rumah sakit (Hatta, 2013).
Semakin tinggi nilai BOR, maka semakin tinggi pula
tingkat pemakaian tempat tidur, sebaliknya apabila
nilai BOR rendah, maka tingkat pemakaian tempat
tidur rumah sakit rendah. Nilai BOR Rumah Sakit
PKU Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2017 sebesar
62,19% dan tahun 2018 sebesar 59,75%. Nilai BOR
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta masih
rendah di bawah nilai ideal yaitu 75-85%. Semakin
rendah BOR berarti semakin sedikit tempat tidur yang
digunakan untuk merawat pasien dibandingkan dengan
tempat tidur yang telah disediakan. Dengan kata lain,
jumlah pasien yang sedikit ini bisa menimbulkan
kesulitan pendapatan ekonomi bagi pihak rumah sakit.
Length of stay (LOS) merupakan rata-rata jumlah
hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit.
Lama perawatan yang dihitung dari setiap pasien
masuk inap sampai hari keluar dari rumah sakit. Jika
tanggal masuk dan keluar berada dalam bulan yang
sama, maka lama dirawat dapat dihitung dengan
mengurangi tanggal pasien keluar perawatan dengan
tanggal pasien masuk perawatan. Nilai LOS tahun
2017 sebesar 4,07 hari dan tahun 2018 sebesar 3,94
hari artinya rata-rata jumlah hari pasien rawat inap
di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta
sudah efisien meskipun nilainya turun sebesar 0,13
hari karena nilai ideal LOS adalah 3-12 hari dan LOS
dianjurkan serendah mungkin tanpa mempengaruhi
kualitas pelayanan perawatan di Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Yogyakarta.
Turn over interval (TOI) menunjukkan rata-rata
jumlah dari sebuah tempat tidur tidak ditempat untuk
perawatan pasien. Hari “kosong” ini terjadi antara
saat tempat tidur ditinggalkan oleh seorang pasien
hingga digunakan lagi oleh pasien berikutnya (Sudra,
2010). Semakin besar angka TOI, berarti semakin lama
saat “menganggur”nya tempat tidur, yaitu semakin
lama saat di mana tempat tidur tidak digunakan oleh
pasien. Hal ini berarti tempat tidur semakin tidak
produktif. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan
dari segi ekonomi bagi pihak manajemen rumah sakit.
Semakin kecil angka TOI, berarti semakin singkat
saat tempat tidur menunggu pasien berikutnya. Hal
ini berarti tempat tidur bisa sangat produktif dan
sangat menguntungkan secara ekonomi bagi pihak
manajemen rumah sakit tapi bisa merugikan pasien
karena tempat tidur tidak sempat disiapkan secara baik.
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Akibatnya, kejadian infeksi nosokomial mungkin bisa
meningkat, beban kerja tim medis meningkat, sehingga
kepuasan dan keselamatan pasien terancam. Nilai TOI
tahun 2017 sebesar 2,48 hari dan tahun 2018 sebesar
2,65 hari artinya rata-rata waktu luang tempat tidur
sudah efisien meskipun nilainya naik sebesar 0,17
karena nilai ideal TOI adalah 1-3 hari.
Bed turn over (BTO) menunjukkan rerata jumlah
pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam
periode tertentu. Angka BTO ini sangat membantu
kita untuk menilai tingkat penggunaan tempat tidur
karena dalam dua periode bisa saja didapatkan angka
BOR yang sama namun angka BTO berbeda. Secara
logika, semakin tinggi angka BTO berarti setiap tempat
tidur yang tersedia digunakan oleh semakin banyak
pasien secara bergantian. Hal ini tentu merupakan
kondisi yang menguntungkan bagi pihak rumah
sakit karena tempat tidur yang telah disediakan tidak
“menganggur” atau aktif menghasilkan pemasukan.
Ini berarti beban kerja tim perawatan sangat tinggi
dan tempat tidur tidak sempat dibersihkan karena terus
digunakan pasien secara bergantian. Kondisi ini mudah
menimbulkan ketidakpuasan pasien, bisa mengancam
keselamatan pasien (patient safety), bisa menurunkan
kinerja kualitas medis, dan bisa meningkatkan kejadian
infeksi nosokomial karena tempat tidur tidak sempat
dibersihkan atau disterilkan. Nilai BTO tahun 2017
sebesar 55,70 kali dan tahun 2018 sebesar 55,40 kali
artinya pemakaian tempat tidur dalam satu periode
terjadi penurunan sebesar 0,30 kali, namun nilai BTO
tersebut sudah efisien karena nilai ideal BTO yang
disarankan yaitu minimal 30 pasien dalam periode
satu tahun.
Angka BOR yang terlalu tinggi pada bulan
Januari-Februari 2015 dipengaruhi oleh tingginya
rerata pasien rawat inap per hari. Angka BOR tahun
2015-2016 menurun drastis karena ada pemisahan
bed anak-anak dengan dewasa, dimana tempat tidur
anak jarang digunakan. Angka ALOS berkisar antara
3-4 hari. Hal ini menunjukkan bahwa puskesmas telah
menjalankan misinya yaitu meningkatkan kualitas
pelayanan. Angka TOI pada Maret-April 2016 masih
0, sehingga ketidakefisiensinan penggunaan tempat
tidur ini akan mempengaruhi hasil pelayanan kesehatan
yaitu meningkatkan terjadinya infeksi nosokomial
yang merugikan pasien. Angka BTO berkisar antara
6-13 kali/ bulan. Hal ini dikarenakan angka ALOS
yang rendah yaitu 3-4 hari. Angka NDR dan GDR
adalah 0‰. Artinya tidak ada pasien yang meninggal
dalam masa perawatan di puskesmas (Kusumaningrum
& Lestari, 2017).
Hasil perhitungan indikator rawat inap BOR, LOS,
TOI dan BTO di rumah sakit tahun 2017 menunjukan

nilai BOR tertinggi pada bulan Mei sebesar 60.78%.
Nilai LOS tertinggi pada bulan Mei sebesar 4.76 hari.
Nilai TOI tertinggi pada bulan Agustus sebesar 5.93
hari. Nilai BTO tertinggi pada bulan Desember sebesar
5.15 hari. Hasil tinjauan efisiensi BOR, LOS, TOI dan
BTO tahun 2017 belum ada yang efisien (Sulistiyono
& Kurniawan, 2018).
Berdasarkan hasil analisa grafik barber johnson
pada bangsal triwulan I-IV, pertemuan empat parameter
berada di luar daerah efisiensi yang telah ditetapkan
oleh barber johnson yang menandakan bahwa sistem
yang berjalan di rumah sakit belum efisien. Disarankan
kepada rumah sakit sebaiknya merencanakan strategi
pemasaran agar pemanfaatan tempat tidur di rumah
sakit dapat lebih ditingkatkan (Novarinda & Dewi,
2017).
Ada 1 (satu) ruangan yang sudah efisien dengan
BOR=79,93%, LOS=4,62 hari, TOI=1,16 hari,
BTO=17,55 kali. Ruangan yang belum mencapai
efisien dipengaruhi oleh angka BOR. Dari semua
ruangan yang belum mencapai efisien, hanya BOR
ruang Mina yang melebihi standar (86,06 %) dan
sisanya masih di bawah standar efisiensi 75% - 85%
(standar barber johnson). Oleh karena itu, perlu
dilakukan realokasi tempat tidur berdasarkan jumlah
kunjungan pasien (Rinjani & Triyanti, 2016).
Perhitungan 4 parameter grafik barber johnson
menggunakan rumus yang disederhanakan dan
hasil perhitungan 4 parameter grafik barber johnson
menunjukkan hasil 95% sama. Tampilan grafik
barber johnson antara rumus yang disederhanakan
dengan grafik barber johnson menurut Soejadi, 95%
menunjukkan tampilan yang sama (Armiati, et al.,
2014).
Angka LOS, BOR dan BTO masing-masing
adalah 2,99 hari, 62,78% dan 76,73 kali. Dua rumah
sakit berada di Zona III dari model, menunjukkan
tingkat efisiensi yang memuaskan. Tiga rumah sakit
menunjukkan inefisiensi dan pemanfaatan sumber
daya yang kurang dengan jatuh ke Zona I. satu rumah
sakit ditempatkan di Zona IV. Pendekatan terbaik
untuk mengatasi inefisiensi yang ada adalah dengan
menghentikan perluasan fasilitas saat ini (Misalnya:
tidak menambah tempat tidur lagi). Karena setiap
ekspansi lebih lanjut hanya akan berfungsi untuk
membuat rumah sakit lebih tidak efisien. Perlu
kajian yang berfokus pada kinerja yang tidak pada
tingkat yang diinginkan dan situasi agar dapat lebih
ditingkatkan (Goshtasebi et al., 2009).
Nilai tertinggi tingkat hunian tempat tidur adalah
66% pada bulan Agustus. Berdasarkan statistik, nilai
BOR (60%) dan TOI (2 hari). LOS (3 hari) dan BTO
(67 kali) tidak efisien (Mandia, 2019).
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Tidak terdapat kelas perawatan yang efisien
di rumah sakit tahun 2013 ataupun 2014. Tahun
2014 rumah sakit mengalami penurunan efisiensi
pelayanan rawat inap yang disebabkan oleh kebijakan
di era JKN. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak
efisiennya pelayanan rawat inap ini adalah keterbatasan
sarana prasarana, keterbatasan pelayanan dan tenaga
kesehatan, lokasi rumah sakit, serta keberadaan rumah
sakit pesaing. Belum terdapat kelas rawatan yang
efisien dan terjadi penurunan efisiensi pada tahun 2014
yang disebabkan oleh kebijakan di era JKN. Rumah
sakit harus lebih memperhatikan kenyamanan pasien
dan meningkatkan pelayanan sehingga dapat bersaing
di era JKN ini (Khair, 2016).
Hasil penggambaran trend dengan grafik barber
johnson dapat dianalisis bahwa penggunaan tempat
tidur rumah sakit tahun 2013 – 2017 sudah efisien,
namun diprediksi kelas I dan VIP kedepannya akan
semakin efisien sedangkan kelas II dan III akan
semakin tidak efisien karena permintaan tempat tidur
semakin berkurang. Sehingga diperlukan manajemen
relokasi tempat tidur dan peningkatan kualitas
pelayanan untuk kelas II dan III (Devi & Prasetyowati,
2019).
Petugas rekam medis belum pernah melakukan
analisis dan pembuatan grafik barber johnson
(Irmawati., et al., 2018). Pengelolaan sensus harian
rawat inap hingga pembuatan grafik barber johnson
di rumah sakit masih manual menggunakan kertas.
Keempat parameter pada grafik barber johnson
mengalami peningkatan ke daerah efisien meskipun
titik keempat parameternya masih berada di luar
daerah efisien (Cahyati et al., 2019). Di Rumah Sakit
PKU Muhammadiyah Yogyakarta dalam pengelolaan
sensus harian rawat inap hingga pembuatan grafik
barber johnson sudah terkomputerisasi. Keempat titik
parameter masih berada di luar daerah efisien. Hasil
perhitungan keempat parameter tidak menunjukkan
perbedaan yang signifikan.
Kebijakan dapat dikatakan suatu rumusan
keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah
laku guna mengatasi masalah atau persoalan yang
di dalamnya terdapat tujuan, rencana, dan program
yang akan dilaksanakan (Rahmad, 2015). Kebijakan
pengelolaan dan pelayanan rawat inap di Rumah
Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta ada dua, yaitu
kebijakan pemantauan tim verifikasi internal dan tim
JKN, dan kebijakan peningkatan fasilitas pelayanan
rawat inap.
Kebijakan pemantauan tim verifikasi internal
dan tim JKN berupa pemantauan angka LOS yang
terlalu lama barangkali memang kasus-kasus yang
agak berat, sehingga perlu dievaluasi apakah rumah
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sakit mampu menangani kasus tersebut dan mampu
memberikan pelayanan yang optimal atau semua
kasus bisa ditangani, sebab hal tersebut memang akan
menaikkan angka penggunaan tempat tidur, tapi akan
memperpanjang angka LOS.
Kebijakan peningkatan fasilitas pelayanan rawat
inap sangat bermanfaat untuk menunjang pelayanan
yang lebih optimal baik medis maupun nonmedis,
baik dari segi sumber daya kesehatan, alat kesehatan
maupun fasilitas rawat inapnya. Indikator mutu yang
digunakan sebagai sarana menentukan kebijakan
adalah BOR. Penurunan nilai BOR dikarenakan ada
beberapa kelas tertentu yang sering kosong seperti
bangsal anak-anak, sebab berkaitan dengan pergantian
musim dari musim hujan ke kemarau yang banyak
pasien anak-anak, tetapi bangsal dewasa angka BOR
selalu stabil. Kebijakan tersebut perlu diimbangi
dengan upaya-upaya rumah sakit seperti pemerataan
tempat tidur di setiap bangsal, meningkatkan promosi
rumah sakit, dan dilakukan evaluasi berkala terhadap
kebijakan-kebijakan yang telah berjalan.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 4 tahun 2018 tentang kewajiban rumah
sakit dan kewajiban pasien, 2018, pada pasal 22 (1)
kewajiban rumah sakit menyusun dan melaksanakan
peraturan internal rumah sakit (hospital bylaws)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. (2) peraturan internal rumah
sakit (hospital bylaws) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari peraturan organisasi rumah sakit
(corporate bylaws) dan peraturan staf medis rumah
Sakit (medical staff bylaws). (3) peraturan internal
rumah sakit (hospital bylaws) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berisi kebijakan umum pelayanan
rumah sakit yang mendukung tata kelola korporasi
(corporate governance) dan tata kelola klinis (clinical
governance) yang baik.
Grafik barber johnson digunakan untuk
membandingkan tingkat efisiensi penggunaan
tempat tidur antar unit dalam periode tertentu untuk
memantau dampak dari suatu penerapan kebijakan
terhadap efisiensi penggunaan tempat tidur (Sudra,
2010). Grafik barber johnson di Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Yogyakarta sebagai sarana untuk
manajemen menentukan suatu kebijakan dan memantau
kebijakan-kebijakan yang ditetapkan sudah berjalan
atau masih dalam proses dengan melakukan review
dan mengevaluasi ulang kebijakan yang tidak membuat
efisiensi penggunaan tempat tidur rumah sakit.
Evaluasi ulang kebijakan yang dilakukan di
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta
dibahas di rapat kerja setiap tahunnya. Kebijakan
tersebut perlu dilakukan review dan dikaji dengan
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melibatkan semua unit untuk membuat suatu program
unggulan. Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk
membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan
rencana yang telah dibuat atau ditentukan (Rustiyanto,
2010). Menurut WHO evaluasi adalah suatu cara yang
sistematis untuk mempelajari berdasarkan pengalaman
dan mempergunakan pelayanan yang dipelajari untuk
memperbaiki kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan,
serta meningkatkan perencanaan yang lebih baik
dengan seleksi yang seksama untuk kegiatan masa
datang.
Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang
paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan
manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai
tujuan (Rohman, et al., 2018). Di Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Yogyakarta, tidak ada penambahan
SDM, kebijakan penambahannya tidak bisa dilakukan
sewaktu-waktu, karena harus menghitung beban kerja
sesuai dengan kebijakan perencanaan karyawan. Semua
petugas yang diikutsertakan secara bergiliran, untuk
skala seminar terkadang diikutsertakan semua terutama
lulusan D3 rekam medis dan informasi kesehatan.
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta juga
mengirim beberapa perawat untuk pelatihan dan
menambah dokter spesialis dan subspesialis perlu
melihat keuangan rumah sakit seberapa mampu rumah
sakit membayar jasa medis dokter serta menambah
fasilitas pelayanan rawat inap. Sumber daya manusia
yang diikutsertakan dalam workshop atau pelatihan
sebanyak satu sampai tiga kali per tahun sesuai dengan
kebijakan SDM terkait pendidikan dan pelatihan
karyawan. Sarana dan prasarana rumah sakit juga
berpengaruh terhadap kebijakan rumah sakit.
Sarana dan prasarana terkait penggunaan tempat
tidur di beberapa kelas memang masih ada beberapa
kelas yang sering kosong yang dapat mempengaruhi
parameter BOR yang rendah, sehingga pemerataan
tempat tidur di setiap bangsal sangat diperlukan.
Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta
dalam menunjang pelayanan maka ada perbaikan
atau penambahan beberapa sarana dan prasarana
sesuai kebijakan yang ada di Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Yogyakarta seperti perbaikan atau
penambahan berpedoman pada master plan dan
pemeliharaan fasilitas dan sarana fisik yang dilakukan
oleh bagian rumah tangga.
Selain sarana dan prasarana ada sistem yang
berkaitan dengan kebijakan tentang kebijakan
pemantauan tim verifikasi internal dan tim JKN dan
kebijakan peningkatan fasilitas pelayanan rawat inap.
Sistem tersebut berupa standar prosedur operasional
(SPO). Tenaga kesehatan di Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Yogyakarta masih ada beberapa

petugas yang tidak patuh dalam menjalankan kegiatan
pelayanan sesuai dengan SPO yang telah ditetapkan
rumah sakit, sehingga perlu dilakukan sosialisasi
secara berkala.
Proses kebijakan harus mampu membantu
pembuat kebijakan merumuskan tujuan-tujuannya.
Sebuah kebijakan tanpa tujuan dan tidak memiliki
arti akan menimbulkan masalah baru. Kebijakan yang
baik dirumuskan berdasarkan masalah dan kebutuhan
masyarakat.
Gambaran efisiensi rumah sakit belum
efisien. Meski demikian, pada tahun 2014 terjadi
peningkatan BOR yang signifikan. Faktor-faktor
yang mempengaruhi efisiensi rumah sakit adalah
kepemimpinan yang tidak efektif, budaya organisasi
yang individualis, keterlibatan dokter yang membaik
seiring berlakunya BPJS, pegawai yang terampil di
bidang masing-masing, dan manajemen keuangan yang
belum BLUD. Untuk dapat meningkatkan efisiensi,
rumah sakit perlu memperhatikan faktor-faktor
tersebut di atas melalui komitmen dan peningkatan
mutu layanan (Panjaitan, 2017).
Upaya pemberian pelayanan terbaik kepada
customer oleh pihak manajemen rumah sakit tidak
dapat dipungkiri apabila membutuhkan cost yang
tidak sedikit. Langkah ataupun kebijakan yang akan
diambil pihak manajemen haruslah merupakan langkah
yang bijak. Disinilah informasi yang dihasilkan
oleh unit rekam medis memegang peranan penting.
Informasi yang berkualitas menjadi bermanfaat bagi
pengambil keputusan baik keperluan internal maupun
eksternal rumah sakit tersebut. Pengembangan laporan
rumah sakit menjadi sebuah grafik barber johnson
menggunakan microsoft visual basic 6.0 sehingga
dapat dipergunakan sebagai alat bantu pengambilan
keputusan bagi pihak manajemen (Angesti, 2015).

SIMPULAN
Terdapat dua kebijakan pelayanan rawat inap.
Pertama, kebijakan pemantauan tim verifikasi internal
dan tim JKN yaitu pemantauan angka LOS yang terlalu
lama. Kedua, kebijakan peningkatan fasilitas pelayanan
rawat inap, ini sangat bermanfaat untuk menunjang
pelayanan yang lebih optimal baik medis maupun
nonmedis, baik dari segi sumber daya kesehatan,
alat kesehatan maupun fasilitas rawat inapnya.
Kebijakan tersebut mengakibatkan penurunan
angka BOR dan LOS pada tahun 2018. Angka BOR
turun karena penerapan kebijakan peningkatan fasilitas
pelayanan rawat inap belum dilaksanakan secara
optimal, sehingga menyebabkan titik pertemuan grafik
barber johnson semakin menjauhi daerah efisien.
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