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ABSTRAK
Latar Belakang: Coding merupakan kegiatan pengolahan data rekam medis yang dilakukan oleh coder
dengan menggunakan ICD-10. Pemahaman coder akan tata cara coding dan aturan yang ada pada ICD-10
dapat mempengaruhi kelengkapan dan keakuratan kode. Keakuratan dan ketepatan dalam pemberian coding
berpengaruh terhadap laporan yang dibuat.
Tujuan Penelitian: Mengetahui pengaruh pemahaman coder terhadap kelengkapan dan keakuratan pemberian
kode diagnosis kasus neoplasma pada berkas rekam medis rawat inap tahun 2017 di RS PKU Muhammadiyah
Yogyakarta.
Metode Penelitian: : Jenis penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini adalah semua petugas rekam medis.
Sampel penelitian ini adalah coder rawat inap dengan studi dokumentasi sebesar 80 berkas rekam medis rawat
inap kasus neoplasma tahun 2017. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi menggunakan checklist
observasi serta dengan wawancara menggunakan pedoman wawancara
Hasil: Di Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta kode morfologi 80 (100%) tidak lengkap dan 0 (0%) lengkap,
kode topografi 11(14%) tidak akurat dan 69(86%) akurat. Coder memahami aturan diharuskannya memberi
kode topografi dan kode morfologi. Namun, coder tidak memberi kode morfologi pada berkas rekam medis
tidak dilengkapi dengan kode morfologi dikarenakan keterbatasan waktu, “my hospital” yang tidak mendukung
dan belum adanya untuk melengkapi kode morfologi pada kasus neoplasma.
Kesimpulan: coder paham terhadap aturan kodifikasi coder tidak memberikan kode morfologi keakuratan
kode topografi 69 (86%).
KataKunci:Pemahaman, Kelengkapan kode, Keakuratan kode, Neoplasma, ICD-10, Rumah sakit
ABSTRACK
Background: Coding is a medical record data processing activity carried out by the coder using ICD-10.
Understanding of the coder for coding procedures and the provisions that exist on ICD-10 can affect the
completeness and accuracy of the code. Based on the results of the study in August 2018 at PKU Muhammadiyah
Hospital in Yogyakarta, out of 80 samples of BRM in neoplasm cases, the morphological code was 80 (100%)
incomplete, 0 (0%) complete and topographic code 11 (14%) was inaccurateand
69 (86 %)%) Accurate.
Objective: Knowing the effect of the coder understanding on the completeness and accuracy of the diagnosis
code for neoplasm cases in the 2017 inpatient medical record file at RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
Methode: Descriptive research with mixed methods through case studies with explanatory sequential strategies.
The population of this study were all medical record officers. The sample of this study was an inpatient coder
with a documentation study of 80 medical records of inpatient neoplasm cases in 2017. Data collection was
carried out by observation using the observation checklist and by interview using interview guidelines.
Result: In Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta the morphological code was 80 (100%) incomplete and 0 (0%)
complete, topographic code 11 (14%) was inaccurate and 69 (86%) accurate. Coder understands that the rules
are required to give topographical codes and morphological codes.
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Conclusion: There is an influence between the understanding of the coder and the completeness and accuracy of
the diagnosis code for neoplasm cases in the medical record files of PKU Muhammadiyah Yogyakarta Hospital.
Complete morphology code 0 (0%), accuracy of topographic code 69 (86%). Coder did not give a morphological
code on the medical record file not equipped with a morphological code due to time limitations, “my hospital”
which did not support and the absence of an SPO to complete the morphological code in the case ofneoplasm.
Keywords: understanding, code completeness, code accuracy, neoplasm, ICD-10,

PENDAHULUAN

METODE

Sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan, rumah
sakit merupakan pendukung dalam penyelenggaraan
upaya kesehatan(1) . Setiap rumah sakit wajib
menyelenggarakan rekam medis untuk mendukung
tertibadministrasi(2) . Salah satu kegiatan pengelolaan
rekam medis meliputi assembling, coding, indexing
dan filing. Hasil pemeriksaan berupa diagnosis akan
dicoding(3).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan
mix methode melalui studi kasus dengan strategi
sekuensial eksplanatori(7). Menurut (Creswell, 2016)
mix methode sekuensial eksplanatori merupakan
metode dimana peneliti melakukan penelitian
kuantitatif terlebih dahulu, menganalisa hasil
dan kemudian menyusun hasil dengan penelitian
kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di RS PKU
Muhammadiyah Yogyakarta pada bulan Mei-Agustus
2018. Pegambilan data dengan studi dokumen pada
rekam medis pasien rawat inap pada kasus neoplasma
sebanyaak 80 berkas rekam medis. Untuk mengukur
ketepatan dan keakuratan kode pada kasus neoplasma
peneliti menggunakan checklis kelengkapan. Setelah
mendapatkan prosentase kelengkapan dan keakuratan
data tersebut, selanjutnya peneliti melakulan
wawancara mendalam kepada 6 responden untuk
mendukung temuan tersebut. Hasil perhitungan
disajikan dalam tabulasi dan dideksripsikan.

Pelaksanaan coding mengacu pada standar
International Classification Of Disease And
Related Health Problems Tenth Revision (ICD-10).
Petugas coding mempunyai peran penting dalam
menentukan tepat tidaknya hasil coding(4). Coder
dalam memberikan kode penyakit menggunakan
ICD-10 harus tepat dan lengkap. Salah satu
indikator untuk memenuhi hal tersebut perlu
adanya pemahaman coder. Pemahaman coder akan
tata cara coding dan ketentuan-ketentuan yang ada
pada ICD-10 dapat mempengaruhi keakuratan atau
ketepatan kode(5).
Pada kasus neoplasma untuk pemberian kode
topografi dan morfologi banyak yang tidak
lengkap(6). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian
terdahulu menjelaskan kode diagnosis Carcinoma
Mammae yang lengkap sebesar 0 (0%) dan kode
diagnosis Carcinoma Mammae yang tidak lengkap
sebesar 49 (100%). Hal ini disebabkan coder
belum mencantumkan kode morfologi. Sehingga
pelayanan yang diberikan kepada pasien tidak
sesuai bahkan dapat menimbulkan malpraktik.
Pemahaman coder terhadap alur dan prosedur
coding pada kasus neoplasma harus melengkapi
topografi dan morfologi memiliki peran penting
untuk meminimalisir kesalahan tindakan, perawatan
dan pembiayaan kesehatan.
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HASIL
Persentase kelengkapan dan keakuratan kode
kasus neoplasma pada berkas rekammedis
Persentase kelengkapan kode morfologi kasus
neoplasma
Tabel 1 Kelengkapan kode morfologi kasus neoplasma
pada BRM rawat inap tahun 2017
Σ

%

Lengkap

0

0%

Tidak
lengkap

80

100%

Σ

80

100%

Item
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Berdasarkan tabel 1 bahwa (100%) kode morfologi
tidak lengkap. Dari hasil wawancara coder telah
melakukan coding pada kode topografi dan kode
morfologi didapatkan bahwa salah satu coder tidak
selalu mengode kode morfologi dan ada yang tidak
mengode kode morfologinya.

Pemahaman coder terhadap kelengkapan
dan keakuratan pemberian kode diagnosis
kasusneoplasma
No.
1.

Persentase keakuratan kode topografi kasus
neoplasma
Tabel 2 keakuratan kode topografi kasus neoplasma
pada BRM rawat inap tahun 2017
n

%

Akurat

11

14

Tidak akurat

69

89

Σ

80

100

kategori

Dari grafik di atas diketahui bahwa keakuratan kode
topografi kasus neoplasma pada berkas rekam medis
rawat inap tahun 2017 di RS PKU Muhammadiyah
Yogyakarta adalah 11 (14%) tidak akurat dan 69
(86%) akurat.
Tabel 3 Distribusi frekuensi kode topografi yang tidak
akurat pada BRM rawat inap tahun 2017
No

Kategori

3.

4

Tidak Akurat
Frekuensi

%

1

Berbeda karakter
ketiga, dan/atau
keempat

4

36%

2

Hanya sampai
karakter ketiga

1

9%

Salah reseleksi

6

55%

11

100%

Jumlah

2.

Keakuratan kode topografi salah satunya tergantung
pada kejelasan penulisan diagnosis yang ditulis oleh
dokter. Apabila terdapat penulisan diagnosis yang
tidak jelas khususnya pada kasus neoplasma maka
coder akan melihat riwayat penyakit pasien, melihat
catatan dokter, membaca bukti-bukti penunjang
diagnosis, melihat hasil PA (Patologi Anatomi) dan
konfirmasi dengan dokter.

5

6.

Kategori Jawaban
Frekuensi Persentase
Singkatan ICD-10 dan ICD-O
0
0%
a. I n t e r n a t i o n a l
statistical
Classification
of Diseases and
Related Health
Problems Tenth
Revision
b. International
0
0%
statistical of
Diseases For
Oncology
Pedoman coding neoplasma
a. ICD-10
3
100%
b. ICD-O
0
0%
Membuka ICD-10 volume 3 dan volume1
a. Ya
2
67%
b. Tidak
0
0%
c. Kadang-kadang
1
33%
Mengetahui aturan coding n e o p l a s m a
memberikan kode topografi dan kode morfologi
a. Ya
3
100%
b. Tidak
0
0%
Telah memberi kode topografi dan kode morfologi
di BRM rawat inap
a. Ya
b. Tidak
2
67%
c. Kadang-kadang
1
33%
Pentingnya kode topografi dan kodemorfologi
a. Kode topografi
1
33%
menunjukkanlokasi
neoplasma dan
kode morfologi
menunjukkan sifat
neoplasma
b. Pengelompokkan
1
33%
data
c. Kepentingan
1
33%
statistik,
penelitian dan
register kanker
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No.
7

8

Kategori Jawaban
Frekuensi Persentase
SPO untuk melengkapi kode neoplasmadengan
kode morfologi
a. Ya
0
0%
b. Tidak
3
100%
Pelatihan coding terkaitneoplasma
a. Ya
2
67%
b. Tidak
1
33%

Pemahaman coder terhadap kelengkapan
dan keakuratan pemberian kode diagnosis
kasusneoplasma
Dari hasil penelitian dari pemahaman coder terhadap
kelengkapan dan keakuratan pemberian kode
diagnosis kasus neoplasma pada berkas rekam medis
rawat inap tahun 2017 di RS PKU Muhammadiyah
Yogyakarta, ditemukan bahwa coder memahami
terkait aturan kodifikasi terutama ; kelengkapan dan
keakuratan pemberian kode kasus neoplasma Dalam
hal ini coder memahami bahwa dalam melakukan
coding kasus neoplasma diharuskan memberi kode
pada kode topografi dan morfologi, namun coder tidak
melaksanakannya.

PEMBAHASAN
Persentase kelengkapan dan keakuratan kode
kasus neoplasma pada berkas rekammedis
Kelengkapan dan keakuratan kode diagnosis kasus
neoplasma pada berkas rekam medis rawat inap
tahun 2017 di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta
dapat dilihat pada persentase kelengkapan kode
morfologi berdasarkan skala linkert tidak baik yaitu
0 (0%) dengan kata lain kode morfologi dalam
80 berkas rekam medis rawat inap tidak terkode.
Kelengkapan kode neoplasma dengan memberi
kode morfologi sangat penting dilakukan. Menurut
ICD-10 kode morfologi yang terdiri dari 6 karakter
(M800-M998) menunjukkan histologi dan sifat dari
neoplasma atau tingkat keganasan neoplasma. Apabila
coder tidak mencantumkan kode morfologi maka
dapat mempengaruhi sifat dari neoplasma tersebut.
Kelengkapan kode morfologi dari neoplasma penting
untuk diketahui(4).
Sedangkan pada presentasi keakuratan kode topografi
di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta pada berkas
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rekam medis rawat inap tahun 2017 hanya 11(14%)
tidak akurat. Menurut ICD-10 kode topografi yang
terdiri dari 3 atau 4 karakter (C00-D48) menunjukkan
lokasi dari neoplasma. Sehingga keakuratan dari
kode topografi sangat penting dilakukan, keakuratan
kode memberikan pengaruh terhadap biaya klaim
jamkesmas(5).
Pemahaman coder terhadap kelengkapan dan
keakuratan kode
Coder mendapatkan kewenangan untuk melaksanakan
sistem klasifikasi klinis dan kodifikasi penyakit yang
berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis
sesuai terminologi medis yang benar. Di RS PKU
Muhammadiyah Yogyakarta pelaksanaan klasifikasi
dan kodifikasi (coding) telah dilakukan oleh coder
dengan latar belakang pendidikan D-3 rekam medis.
Pelaksanaan coding membutuhkan pemahaman
coder(3). coder memahami akan aturan dari ICD10 yang mengharuskan mengode kode topografi dan
kode morfologi. Namun, dalam pelaksanaanya coder
belum melakukan coding pada kode morfologinya,
hanya pada kode topografinya(8).
Pemahaman coder akan mempengaruhi kelengkapan
dan keakuratan pemberian kode diagnosis pada
kasus neoplasma. Coder paham akan aturan coding
kasus neoplasma yang mengharuskan memberi
kode morfologi dan kode topografi menurut ICD10. Namun, coder tidak mengikuti aturan tersebut
sehingga mempengaruhi hasil dari kelengkapan dan
keakuratan pemberian kode kasus neoplasma pada
berkas rekam medis rawat inap tahun 2017 di RS
PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Kemungkinan
kode morfologi tidak lengkap (100%) dikarenakan
coder tidak menemukan hasil pemeriksaan patologi
anatomi. Kelengkapan dan keakuratan kode tersebut
dapat mempengaruhi pelayanan yang diberikan
kepada pasien, meminimalisir kesalahan tindakan,
perawatan dan pembiayaan kesehatan.
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