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ABSTRAK
Untuk menentukan besaran tarif klaim
dalam INA-CBGs dibutuhkan data biaya
rumah sakit yang dikumpulkan dari banyak
dan berbagai rumah sakit. Kualitas data yang
dikumpulkan dari rumah sakit ini akan ikut
menentukan “kualitas” tarif klaim dalam INACBGs. Selain untuk meningkatkan kualitas
data tarif rumah sakit, analisis terhadap tarif
rumah sakit juga dibutuhkan untuk mendeteksi
potensi fraud. Hukum Benford telah diakui dapat
digunakan untuk menganalisis dan mendeteksi
potensi fraud.Tujuan penelitian ini adalah untuk
menguji distribusi angka digit pertama dari kolom
“Tarif RS” yang terdapat dalam data klaim INACBG dengan menggunakan hukum Benford dan
chi-squared. Penelitian ini menggunakan data
klaim dari salah satu rumah sakit pemerintah
tipe B. Penelitian dilakukan dengan melalui
tahap identifikasi dan ekstraksi digit pertama,
penghitungan frekuensi aktual dan harapan,
analisis grafikal, dan analisis chi-squared. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa angka digit
pertama pada kolom “Tarif RS” dalam data
klaim INA-CBGs yang diteliti terdistribusi sesuai
dengan hukum Benford pada tingkat signifikansi
1%, 5%, dan 10%.
Kata Kunci: Hukum Benford, chi-squared,
fraud, Excel

PENDAHULUAN
Seiring dengan diberlakukannya Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari
2014 yang dikelola oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, maka
istilah fraud (kecurangan) juga semakin sering
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terdengar dan dibahas. Undang-undang
Republik Indonesia nomor 40 tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional telah mengatur
model pembiayaan dan penyelenggaraan
layanan kesehatan.
INA-DRGs
Thabrany dalam Hatta (2014) mengatakan
bahwa dalam metode pemvayaran Diagnostic
Related Group (DRG) sperti yang digunakan di
Indonesia saat ini, rumah sakit maupun pihak
pembayar tidak lagi merinci tagihan menurut
pelayanan apa saja yang telah diberikan
kepada seorang pasien. Rumah sakit akan
menentukan diagnosis pasien waktu pulang
dan menginputkan diagnosis tersebut beserta
beberapa informasi pendukungnya ke sistem
INA-DRGs untuk menghasilkan kode DRG
dari diagnosis tersebut. Besaran tagihan untuk
diagnosis dengan kode INA-DRGs tersebut
telah disepakati oleh seluruh rumah sakit di
suatu wilayah dan pihak pembayar misalnya
BPJS, atau tarif tersebut telah ditetapkan
oleh pemerintah sebelum tagihan rumah sakit
dikeluarkan.
Besarnya nilai tagihan (klaim) untuk setiap
kode INA-DRGs didapatkan melalui pengolahan
data dari banyak rumah sakit untuk masingmasing diagnosis tersebut. Dari proses ini dapat
dipahami bahwa jika data dari banyak rumah
sakit tersebut tidak benar maka hasil rumusan
penetapan tarif klaim juga tidak benar. Disinilah
pentingnya proses pemastian kondisi data biaya
yang dikumpulkan dari banyak rumah sakit
tersebut. Saat ini aplikasi dan metode INADRGs telah diubah dan dikembangkan menjadi
INA-CBGs.
Hukum Benford
Pada tahun 1930, Frank Benford, seorang
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fisikawan, menemukan suatu pola yang
kemudian dikenal sebagai hukum Benford
bahwa angka kecil (seperti 1, 2, atau 3)
memiliki frekuensi kemunculan yang lebih
tinggi dibandingkan angka 7, 8, atau 9. Hukum
Benford merupakan fenomena matematika
yang menyatakan bahwa angka digit pertama
dari suatu daftar angka yang natural akan
memiliki harapan frekuensi kemunculan secara
logaritmik yang dapat dirumuskan sebagai P
(D1=d1) = log10 1+1/d1), dimana d1 adalah
{1,2,3,4,5,6,7,8,9}. Dari rumus tersebut maka
dapat disusun tabel frekuensi kemunculan yang
diharapkan dari masing-masing angka pada
posisi digit pertama seperti tampak pada tabel
1 dan secara grafikal sebagaimana tampak
pada grafik 1.

Tabel 1. Frekuensi kemunculan angka digit
pertama
Angka digit pertama

Frekuansi
kemunculan (%)

1

30,10

2

17,61

3

12,49

4

9,69

5

7,92

6

6,69

7

5,80

8

5,12

9

4,58

Grafik1. Hukum Benford : Frekuensi kemunculan angka digit pertama
Frekuensi kemunculan masing-masing
angka dalam hukum Benford tersebut
menjadi patokan frekuensi harapan dari
suatu pengamatan. Sebaliknya, frekuensi
kemunculan nyata dari masing-masing angka
dalam pengamatan menjadi frekuensi aktual.
Rumus Chi-squared dapat digunakan untuk
menguji apakah ada perbedaan yang bermakna
antara distribusi munculnya angka aktual
dengan distribusi munculnya angka harapan
(Maher, 2002; Lu dkk, 2006; Varma, 2013;
Lesperance dkk, 2016).
Hukum distribusi angka dari Frank Benford
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ini sering digunakan untuk membantu mendeteksi
potensi fraud dalam bidang forensik akunting,
asuransi kesehatan, dan berbagai bidang
lainnya yang tipe kemunculan datanya sesuai
dengan ketentuan hukum Benford. Apabila
dalam analisis terhadap suatu data disimpulkan
adanya deviasi terhadap hukum Benford, maka
implikasinya adalah dimungkinkan adanya
potensi kecurangan atau telah dilakukan
pengubahan terhadap data tersebut (Quinn
dkk, 2016).
Hukum Benford telah banyak diterima
sebagai alat bantu yang efektif dan simpel
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untuk membantu proses audit guna mendeteksi
potensi fraud (Lu Y, 2014). Pemanfaatan hukum
distribusi angka dari Benford saat ini telah banyak
dikombinasikan dengan beberapa metoda
statistik lainnya (Statistical Techniques for
Analytical Review – STAR) untuk memperdalam
dan memperdetil kemampuan menggali potensi
fraud. Disisi lain, penggunaan alat bantu statistik
selalu juga membawa resiko adanya kesalahan
menduga adanya fraud terhadap data klaim
yang benar (kesalahan tipe I) atau kegagalan
mengidentifikasi adanya fraud (kesalahan
tipe II). Hasil survey terkini mengindikasikan
bahwa 34,2% fraud terdeteksi melalui tips,
25,4% terdeteksi secara kebetulan, dan 20,2%
terdeteksi melalui audit internal. Dengan
menggunakan metodologi hukum Benford,
auditor bisa melakukan scanning terhadap
sejumlah besar data dan secara potensial bisa
mengurangi langkah audit internal yang tidak
dibutuhkan. Auditor selanjutnya bisa berfokus
hanya pada data yang terindikasi potensi fraud
saja (Asllani, 2014). Dengan bantuan aplikasi
komputer seperti Microsoft Excel maka proses
analisis data berbasis hukum Benford menjadi
lebih mudah dilaksanakan (Jelen, 2007; EZ-R,
2007; Simkin, 2010; Golmann dkk, 2013; Varma,
2013; Collin, 2013).
Dalam pengaplikasiannya, hukum Benford
(First Significant Digit) hanya dapat diterapkan
pada kondisi sebagai berikut : (1) data harus
berasal dari satu jenis fenomena, (2) data tidak
mengandung batasan minimal dan maksimal,
(3) bukan merupakan data yang dibentuk dan
ditentukan sebelumnya (misalnya nomor
telepon) (Durtschi dkk, 2004; Lu dkk, 2006;
Quinn dkk, 2016).

hukum Benford terhadap digit pertama dari
setiap angka pada kolom “Tarif RS” dengan
menggunakan Microsoft Excel 2007 melalui
tahap-tahap sebagai berikut (Asllani, 2014) :
1.

Mengekstraksi digit pertama dari setiap
angka pada kolom “Tarif RS”.
Ta ha p i n i di l a kuka n d e ng an
menggunakan formula Excel : D1=Left(X,1),
dimana D1 adalah digit pertama dan X
adalah alamat sel yang memuat angka
yang dimaksud.

2.

Menghitung frekuensi kemunculan masingmasing digit.
Ta ha p i n i di l a kuka n d e ng an
menggunakan formula Excel : C 1
(n)=Countif(D1=n), dimana C1 (n) adalah
frekuensi kemunculan angka (n) sebagai
digit pertama, dengan n={1,2,3,4,5,6,7,8,9}

3.

Membandingkan distribusi frekuensi aktual
dengan harapan.

Tahap ini dilakukan dengan cara
grafikal dan chi-squared. Secara grafikal
yaitu dengan cara membandingkan grafik
yang dibentuk oleh distribusi frekuensi
aktual dengan yang dibentuk oleh distribusi
frekuensi harapan. Chi-squared digunakan
untuk menguji ada tidaknya perbedaan
antara distribusi frekuensi aktual dengan
harapan. Chi-squared dihitung dengan
rumus (O-E)2/E, dimana O adalah frekuensi
aktual (Observed) dan E adalah frekuensi
harapan (Expected).
Hipotesis (H0) pada penelitian adalah
angka digit pertama pada kolom “Tarif RS”
terdistribusi sesuai dengan hukum Benford.

HASIL
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah obsevasional
analitik menguji distribusi angka digit pertama
dari kolom “Tarif RS” yang terdapat dalam
data klaim INA-CBG dengan menggunakan
hukum Benford dan chi-squared. Populasi
penelitian ini adalah data klaim dari rumah sakit
pemerintah tipe B dengan jumlah 1045 baris
data klaim. Analisis data dengan menerapkan
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Karakteristik Angka Pada Kolom “Tarif RS”
Kolom “Tarif RS” pada data klaim INACBGs dalam penelitian ini merupakan kolom
yang berisi angka yang menunjukkan nominal
biaya perawatan masing -masing pasien
menurut perhitungan tarif yang ditetapkan oleh
rumah sakit. Kolom ini tidak mempengaruhi dan
tidak dipengaruhi oleh nilai klaim hasil koding
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dan grouping dari aplikasi INA-CBGs. Dari hasil
pengolahan descriptive statistics dengan
menggunakan menu Data Analysis dari Excel,
didapatkan hasil sebagai berikut :
Tabel 2. Deskriptif statistik kolom “Tarif RS”

kolom “Tarif RS” maka dilakukan penghitungan
frekuensi kemunculan masing-masing digit
dengan hasil sebagai berikut :
Tabel 3. Distribusi frekuensi aktual dan
harapan
Frekuensi
Harapan
(Benford)

Digit

Frekuensi
Aktual

2.402.520

1

382

36,56%

315

30.10%

3.308.221

2

244

23,35%

184

17.61%

Minimum

559.500

3

132

12,63%

131

12.49%

Maximum

43.594.735

4

92

8,80%

101

9.69%

Range

43.035.235

5

43

4,11%

83

7.92%

3.687.365.867

6

57

5,45%

70

6.69%

1.045

7

46

4,40%

61

5.80%

8

27

2,58%

53

5.12%

9

22

2,11%

48

4.58%

Mean

3.528.580

Median

2.464.979

Mode
SD

Sum
Count

Data klaim dari aplikasi INA-CBGs pada
periode yang diteliti berisi data dari 1.045 pasien
rawat inap dengan nominal biaya rawat mulai
dari Rp 559.500,- hingga Rp 43.594.735,-.
Keseluruhan pasien tersebut terdiri dari 94
pasien di kelas rawat 1, 57 pasien di kelas rawat
2, dan sisanya 894 pasien di kelas rawat 3.

(%)

(%)

Analisis Grafikal
Distribusi frekuensi kemunculan dari
masing-masing angka (angka 1 sampai 9) dari
tabel 3 tersebut diatas kemudian diolah menjadi
model grafikal untuk menilai kesesuaian antara
frekuensi aktual dan harapan.

Frekuensi Kemunculan Digit Pertama
Setelah mengidentifikasi dan mengekstraksi
digit pertama dari masing-masing angka dalam

Grafik 2. Distribusi Frekuensi Kemunculan Digit Pertama
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aktual dan harapan ditunjukkan dalam tabel 4.

Analisis chi-squared
Hasil perhitungan chi-squared terhadap
distribusi frekuensi kemunculan digit pertama

Tabel 4. Chi-squared distribusi frekuensi aktual dan harapan
Digit

Frek. Aktual (O)

(%)

Frek. Harapan (E)
(%)

(O-E)

(O-E) 2

(O-E) 2/E

1

382

36.56

30.10

6.45

41.63

1.38

2

244

23.35

17.61

5.74

32.95

1.87

3

132

12.63

12.49

0.14

0.02

0.00

4

92

8.80

9.69

-0.89

0.79

0.08

5

43

4.11

7.92

-3.80

14.47

1.83

6

57

5.45

6.69

-1.24

1.54

0.23

7

46

4.40

5.80

-1.40

1.95

0.34

8

27

2.58

5.12

-2.53

6.41

1.25

9

22

2.11

4.58

-2.47

6.10

1.33

Grand Total

1045

PEMBAHASAN
Kolom “Tarif RS” dalam data klaim INACBGs memenuhi kriteria sebagai data yang
bisa dianalisis distribusi digit pertamanya
(First Significant Digits) dengan menggunakan
hukum Benford. Jumlah baris data yang cukup
besar (1045) membantu proses analisis dalam
menjaga ke-alamiah-an distribusi angka dalam
data tersebut.
Penggunaan aplikasi Excel dalam
pengolahan data penelitian ini sangat membantu
dalam meningkatkan kecepatan dan ketelitian.
Excel telah menyediakan banyak menu dan
formula yang diantaranya dapat digunakan
langsung dalam analisis hukum Benford. Menu
dan formula Excel tersebut misalnya Data
Analysis (descriptive statistics), Left, Countif,
Sum, Graphics, Chi-square.
Dalam grafik 2 (distribusi frekuensi
kemunculan digit pertama) tampak bahwa
bentuk grafik dari frekuensi aktual secara umum
serupa dengan bentuk dari frekuensi harapan.
Kondisi ini didukung juga dengan besaran
angka persentase dari distribusi aktual dan
harapan sebagaimana dalam tabel 3 (distribusi
frekuensi aktual dan harapan). Dari grafik 2
tersebut juga tampak bahwa angka 5 memiliki
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8.32

kecenderungan yang paling jauh kesesuaian
frekuensinya dengan hukum Benford. Dalam
kondisi seperti ini, bila perlu, bisa dilakukan
drill-down untuk menelusuri lebih jauh lagi (dan
lebih terarah-mengerucut) kondisi data pada
posisi angka tersebut.
Hasil perhit ungan ch i- squa red
menunjukkan hasil chi-squared hitung 8,32
yang mana angka ini lebih kecil dari angka chisquared tabel pada tingkat signifikan 1%
(20,090), 5% (15,507), maupun 10% (13,362).
Kondisi ini mendukung untuk diterimanya H0
dari penelitian ini, yaitu angka digit pertama
pada kolom “Tarif RS” terdistribusi sesuai
dengan hukum Benford. Secara umum, kondisi
ini mengindikasikan kecil kemungkinan data
klaim yang diteliti telah mengalami pengubahan,
manipulasi, atau kecurangan (fraud).

SIMPULAN
Angka digit pertama pada kolom “Tarif
RS” dalam data klaim INA-CBGs yang diteliti
terdistribusi sesuai dengan hukum Benford.
Perlu dilakukan uji lebih lanjut dengan
menggunakan hukum Benford terhadap
distribusi digit pertama pada kelompok tarif dari
diagnosis high volume, high cost, kelompok
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kelas
perawatan
tertentu,
dan/atau
kelompok dokter penanggung jawab pasien
(DPJP).
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