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ABSTRACT
The writing of appropriate diagnostic
information is one of the indicators of quality
quality of medical record. The purpose of this
research is to know the description of the
percentage of accuracy of obstetric medical
information listed on the inpatient document,
to know the description of the accuracy of the
obstetric code and to analyze the correlation
of the writing of diagnostic information with
the accuracy of obstetric case code on the
hospitalized medical record document at Umi
Barokah Boyolali Hospital. Type of research
used in this research is analytical with Chi
Square analysis of observation method and
cross sectional design, the sampel of this
research are 46 medical record document of
inpatient of obstetry case. Research instrument;
the check list, Interviews, observation guidelines.
The exact percentage of accurate writing of
diagnostic information is 59,74%, while the
inaccuracy of writing diagnosis information is
40,26%, the accuracy of code is 10,25%, and
percentage of inaccuracy 89,75%. There is a
significant relationship between the writing of
diagnostic information with the accuracy of the
obstetric case code on the inpatient medical
records document.
Keywords: Diagnostic Information, Obstetrics,
Diagnostic Code

ABSTRAK
Penulisan informasi diagnosis yang tepat
merupakan salah satu indikator kualitas mutu
rekam medis. Tujuan dilakukan penelitian ini
adalah mengetahui gambaran presentase
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ketepatan informasi medis kasus obstetry
yang tercantum pada dokumen rawat inap,
mengetahui gambaran presentase keakuratan
kode obstetry dan menganalisis hubungan
ketepatan penulisan informasi diagnosis
dengan keakuratan kode kasus obstetry pada
dokumen rekam medis rawat inap di Rumah
Sakit Umi Barokah Boyolali. Jenis penelitian
ini adalah analitik dengan rancangan cross
sectional. Populasi sebesar 77 dokumen rekam
medis rawat inap kasus obstetry dan sebesar
46 diantaranya sebagai sampel. Instrumen
penelitian; check list, pedoman wawancara,
pedoman observasi. Pengumpulan data
dilakukan dengan observasi dan wawancara.
Teknik analisis data dengan menggunakan
uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan
penulisan diagnosis ; tepat sebesar 59,74 %
dan tidak tepat; 40,26 %. Kode akurat sebesar
10,25 % dan kode tidak akurat ; 89,75 %. Hasil
uji chi square ; p<0.05 dan disimpulkan ada
hubungan yang signifikan antara penulisan
informasi diagnosis dengan keakuratan kode
kasus obstetry pada dokumen rekam medis
rawat inap.
Kata Kunci: Informasi Diagnosis, Obstetry,
Kode diagnosis

PENDAHULUAN
Pelaksanaan pengkodean penyakit di
pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit
harus sesuai dengan International Statistical
Classification of Diseases and Related Health
Problems Tenth Revision (ICD-10) untuk
memberikan kategori keadaan atau kriteria
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yang telah ditentukan. Di samping kode
penyakit, berbagai tindakan medis juga harus
diberi kode dengan klasifikasi masing-masing
menggunakan International Classification of
Disease
revision clinical modification
(ICD-9-CM) (Depkes RI, 2006). Rekam medis
harus berisi informasi kesehatan yang ditulis
secara konsisten, termasuk dalam penulisan
informasi diagnosis oleh dokter dan tenaga
keperawatan maupun kebidanan yang pada
akhirnya menjadi salah satu sarana komunikasi
antar tenaga kesehatan, penunjang medis dan
tenaga kesehatan lain yang bekerja di bidang
pelayanan kesehatan (Depkes,2006 : 103).
Perkembangan jaman telah menyebabkan
terjadinya adaptasi dan perubahan dalam
penulisan diagnosis pasien karena adanya
pengaruh bahasa lokal menyebabkan petugas
coding kesulitan dalam menentukan lead term
kode diagnosis pasien, sehingga diperlukan
penulisan informasi diagnosis yang tepat
untuk menghasilkan kode diagnosis pasien.
Salah satu rumah sakit yang memperhatikan
ketepatan penulisan
Informasi medis adalah Rumah Sakit Umi
Barokah Boyolali, dimana Rumah Sakit Umi
Barokah Boyolali. Berdasarkan observasi dan
wawancara awal yang telah dilakukan oleh
peneliti kepada kepala rekam medis di bagian
unit rekam medis Rumah Sakit Umi Barokah
Boyolali, terdapat masalah pada penulisan
informasi diagnosis terhadap pengkodean
diagnosis yaitu sulitnya membaca tulisan dokter
dan menerjemahkan diagnosis yang ditulis oleh
dokter ke dalam bahasa terminologi medis.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
gambaran presentase ketepatan informasi
medis kasus obstetry yang tercantum pada
dokumen rawat inap, mengetahui gambaran
presentase keakuratan kode obstetry dan
menganalisis hubungan ketepatan penulisan
informasi diagnosis dengan keakuratan kode
pada dokumen rekam medis rawat inap kasus
obstertry di Rumah Sakit Umi Barokah Boyolali.

ISBN: ISBN: 9786021433218

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian
observasi analitik dengan mencari hubungan
antara ketepatan penulisan informasi medis
dengan keakuratan kode pada dokumen rekam
medis rawat inap di Rumah Sakit Umi Barokah
Boyolali. Rancangan penelitian; cross sectional.
Populasi penelitian ini adalah 77 dokumen
rekam medis rawat inap kasus obstetry dengan
sampel sebesar 46.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketepatan Informasi Medis Kasus Obstetry
di Rumah Sakit Umi Barokah Boyolali
Hasil observasi ketepatan informasi medis
dokumen rekam medis kasus obstetric di RSU
Umi Barokah Boyolali adalah sebagai berikut :
Penulisan Informasi Diagnosis yang
sesuai dengan terminologi medis
Tabel 1 Penulisan Informasi Diagnosis
Obstetry yang Sesuai dengan Terminologi
Medis
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Penulisan Istilah
Abortus Incomplate
Hyperemesis
Gravidarum
Abotus Imminens
Blighted Ovum
Preterm Delivery
Gestasional
Hypertension
Solutio Plasenta
Death Conseptus
Missed Abortion
Hidrops Fetal
Atonia Uteri
Jumlah

Jumlah
16
9
8
5
2
1
1
1
1
1
1
46

Penulis mengambil sampel 77 dokumen
rekam medis rawat inap, 46 diantaranya dalam
penulisan informasi diagnosa sudah sesuai.
Tiga besar dari 46 tersebut adalah istilah “
Abortus Incomplate” merupakan istilah yang
paling banyak digunakan yaitu sejumlah 16
diagnosis, kemudian “hyperemesis gravidarum”
sejumlah 9 diagnosis dan “abortus Imminens”
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sejumlah 8 diagnosis. Menurut dr, Taufan
Nugroho (2011)arti istilah ”abortus incomplate”
mempunyai arti Pengeluaran sebagian hasil
konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu
dengan masih ada sisa yang tertinggal di dalam
uterus, menurut kapita selekta kedokteran
arti istilah dari “ hyperemesis gravidarum”
adalah sebuah kondisi muntah-muntah paa
perempuan hamil yang dapat mengakibatkan
penurunan berat badan, dehidrasi, alkalosis
dan hipokalemia dan biasanya kondisi tersebut
terjadi sampai usia kehamilan 20 minggu,
sedangkan istilah “abortus imminens” menurut
buku buku acuan pelayanan kesehatan maternal
dan neonatalmempunyai arti terjadi perdarahan
bercak yang menunjukan ancaman terhadap
kelangsungan suatu kehamilan penulisan
tersebut juga sesuai dengan WHO, International
Statistical Classification Of Disease And Related
Health Problem (ICD-10).
Penulisan Informasi Diagnosis yang tidak
sesuai dengan terminologi medis.
Tabel 2 Penulisan Informasi Medis Diagnosis
Kasus Obstetry
No

1.

Ketidaktepatan
penulisan istilah
medis
Istilah
menggunakan
perpaduan
bahasa indonesia

Jumlah
istilah/
diagnosis

%

31

40,26

Ketidaktepatan penulisan informasi
diagnosis berdasarkan terminologi medis
karena istilah menggunakan campuran bahasa
indonesia yaitu sebanyak 31 diagnosis atau
40,26 % dari sampel yang diteliti. Penulisan
istlah tersebut tidak sesuai dengan WHO,
International Statistical Classification Of Disease
And Related Health Problem(ICD-10), dimana
pada ICD-10 penulisan “ partus spontan” adalah
“ sponteneous delivery” menurut buku acuan
nasional pelayanan kesehatan maternal dan
neonatal memiliki arti proses pengeluaran janin
yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (3742 minggu), lahir sontan dengan presentasi
belakang kepala yang langsung dalam 18 jam,
tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada
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janin.
Ketidaksesuaian penulisan diagnosis
disebabkan dokter atau petugas lebih sering
menggunakan bahasa campuran antara
terminologi medis dan bahasa indonesia. Hal
ini akan berdampak pada saat petugas koding
melakukan pengkodean penyakit, petugas akan
kesulitan untuk memahami dan menentukan
lead term, serta apabila dokter menuliskan istilah
yang asing dan kurang dipahami oleh petugas
koding. Petugas koding akan memerlukanwaktu
yang lebih lama untuk mengubah istilah
dalambahasa indonesia ke dalam istilah medis
yang sesuai terlebih dahulu untuk menentukan
kode diagnosis. Apabila petugas koding kurang
memahami terminologi medis, petugas akan
mengalami kesulitan sehingga berdampak pada
pemilihan kode diagnosis.
Persentase Keakuratan dan ketidakakuratan
Diagnosis Kasus Obstetry pada Dokumen
Rawat Inap Berdasarkan ICD-10 di Rumah
Sakit Umi Barokah Boyolali.
Berdasarkan hasil pengamatan tingkat
keakuratan dan ketidakakuratan kode diagnosis
kasus obstetry pada dokumen rekam medis
rawat inap di Rumah Sakit Umi Barokah
Boyolali, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Gambar 1 Presentase Akurasi Kode
Diagnosis Kasus Obstetry
Ketidakakuratan kode diagnosis kasus
obstetry dikategorikan sebagai berikut : 1).
Kesalahan karakter ke empat Kesalahan pada
karakter ke empat dengan contoh diagnosis Re
SC yang dikode O82.1 untuk SC emergency
padahal kode untuk Re SC atau repeat cesarean
section ini adalah O82.0, seringnya coder
tidak melakukan cross check dari buku ICD-10
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volume 3 ke buku ICD-10 volume 1 sangatlah
dapat mempengaruhi dari keakuaratan kode.
2) Kurang pemberian kode diagnosis lainnya
Dokumen rekam medis yang tidak akurat
karena kurangpemberian kode diagnosis dan
outcome delivery sebagai kode pendukung
persalinan dan untuk bayi lahir hidup tunggal
diberi kode Z37.0 sedangkan untuk bayi lahir
mati tunggal diberi kode Z37.1. Penggunaan
multiple coding mewajibkan seluruh diagnosis
yang telah dituliskan oleh dokter pada lembar
masuk keluar harus dikode dengan tepat dan
akurat. Namun masih terdapat diagnosis yang
tidak dikode karena coder tidak menambahkan
kode diagnosis yang tertera pada lembar
penunjang lainnya serta coder tidak memberi
kode pendukung ke semua dokumen rekam
medis.
Pada note yang terletak di bawah blok
kategori Z37 bahwa kode Z37 merupakan kode
tambahan dari kondisi persalinan. Dalam hal
ini masih terdapat beberapa dokumen yang
kurang dalam pemberian kode diagnosis serta
keseluruhan dokumen yang tidak diberi kode
pendukung persalinan atau outcome delivery
sesuai dengan note yang tertera dibawah blok
kategori Z37. Rumah Sakit Umi Barokah Boyolali
belum menerapkan kode pendukung persalinan.
Oleh karena itu sebaiknya coder harus teliti
dalam mengkode diagnosis yang ditulis oleh
dokter, semua diagnosis penyakit yang menjadi
diagnosis akhir harus dikode dan juga coder juga
harus memberikan kode outcome delivery untuk
mengklasifikasikan informasi yang lengkap. 3)
Salah pemilihan kode pada kategori Dokumen
rekam medis yang salah dalam pemberian kode
pada kategori sebagai contoh kasus diagnosa
abortus incomplate yang dikode O02.1 akan
tetapi kode yang benar untuk diagnosa abortus
incomplate adalah O06.4.
Hubungan Ketepatan Penulisan Informasi
Diagnosis Dengan Keakuratan Kode Kasus
Obstetry Pada Dokumen Rekam Medis
Rawat Inap Di Rumah Sakit Umi Barokah
Boyolali
Uji Chi Square digunakan untuk
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menganalisis hubungan ketepatan penulisan
informasi diagnosis dengan keakuratan kode
kasus obstetry pada dokumen rekam medis
rawat inap di Rumah Sakit Umi Barokah
Boyolali. Hasil uji menunjukan bahwa nilai
signifikansi p lebih kecil dari α = 0,05(p<0,05)
sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak artinya
terdapat hubungan yang signifikan antara
ketepatan penulisan informasi diagnosis
dengan keakuratan kode kasus obstetry pada
dokumen rekam medis rawat inap di Rumah
Sakit Umi Barokah Boyolali

SIMPULAN
Ketidaktepatan penulisan informasi
diagnosis berdasarkan terminologi medis
karena istilah menggunakan campuran bahasa
indonesia yaitu sebanyak 31 diagnosis atau
40,26 % dari sampel yang diteliti. Keakuratan
kode diagnosis kasus obstetric sebanyak
10,25%. Ketidakakuratan dikategorikan
kareana kesalahan padakarakter ke empat,
kurang Pemberian kode diagnosis lainnya, dan
salah pemilihan kode pada kategori.Terdapat
hubungan yang signifikan antara penulisan
informasi diagnosis dengan keakuratan kode
kasus obstetry pada dokumen rekam medis
rawat inap.
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