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ABSTRAK
Pemberian kode diagnosis dan tindakan sebagai cerminan pencapai mutu. Kode yang lengkap dan tepat
berdampak besar pada pembiayaan kesehatan, pelaporan statistik kesehatan tidak akurat, informasi
pengambilan keputusan, data untuk penelitian juga tidak layak. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau
ketepatan pemberian kode diagnosis dan penyebab luar pada pasien dengan kasus kecelakaan. Metode
yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan rancangan potong lintang.
Sampel pada penelitian ini adalah data sekunder dari rekam medis pasien kasus kecelakaan periode
triwulan empat tahun 2020 berjumlah 98. Pengambilan data menggunakan instrument checklist untuk
mengukur ketepatan kode, dan panduan wawancara untuk mengetahu faktor yang menyebabkan
kode tidak tepat dan akurat. Hasil penelitian ini menjukkan 29% dari 20 kode telah akurat penilaian
ini rendah dibandingkan 71% dari 100 kode tidak akurat yang menunjukkan penilaian yang tinggi
dikarenakan kesalahan pada digit ke-5 dan kode faktor luar tidak tepat. Hasil uji hubungan antara
pendidikan dengan kelengkapan dengan hasil 0,0001<0,05. Sedangkan uji hubungan pengalaman
kerja dengan kelengkapan kode didapatkan uji 0,000<0,05. Ketepatan pengodean diagnosis fraktur
sudah sampai karakter kelima dan kode external cause belum terlaksana di bagian coding tetapi
sudah terlaksana di bagian casemix.
Kata kunci: kelengkapan, Coding, Kecelakaan, External Cause, Rumah Sakit.
ABSTRACT
Providing a code of diagnosis and action as a reflection of quality achievement. The right code has a
major impact on health financing, the reporting of health statistics is inaccurate, informed decisionmaking, data for research is also inadequate. This study aims to review the accuracy of coding diagnosis
and external causes in patients with accident cases. The method used in this research is quantitative
descriptive with a cross-sectional design. The sample in this study is secondary data from the medical
records of patients with accident cases for the fourth quarter of 2020 totaling 98. Data collection uses
a checklist instrument to measure the accuracy of the code and an interview guide to finding out the
factors that cause the code to be incorrect and accurate. The results of this study showed 29% of the
20 codes were accurate. This assessment was low compared to 71% of 70 inaccurate codes which
indicated a high rating due to an error at digit -5 and an incorrect external factor code. The accuracy
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of fracture diagnosis coding has reached the fifth character and the external cause code has not been
implemented in the coding section but has been implemented in the case
Keywords: Accuracy, Coding, Injury, External Cause, Hospital
1.		 PENDAHULUAN
Kualitas suatu rekam medis dikatakan
bermutu apabila keseluruhan data yang
terisikan secara manual atau elektronik
lengkap dan akurat (Noteboom et al.,
2017). Salah satu item yang wajib lengkap
dan akurat adalah ketersediaan penulisan
diagnosis sehingga coder mudah dan jelas
dalam memberikan kode diagnosis ataupun
tindakan. Pemberian coding yang tepat
dan akuran sangat berpengaruh pada data
yang digunakan sebagai bahan dan analisis
statistik morbiditas maupun mortalitas.
(Ilmi, 2018). Setiap fasilitas kesehatan
wajib menyelenggarakan rekam medis
secara baik dan benar guna mendukung
tertib administrasi serta meningkat kualitas
data dalam rekam medis tersebut (Ilmi &
Purbobinuko, 2020). Kasus kecelakaan di
wilayah Jawa Tengah juga terbilang sangat
tinggi. Hasil wawancara dengan kepala unit
rekam medis di RST TK.II dr. Soedjono
Magelang Jawa Tengah dalam laporan lima
besar penyakit.
Proses pengkodean pada kasus kecelakaan
dengan memberikan huruf dan angka dan
kelengkapan penyebab luar. Kode pada
kasus kecelakaan tertuang pada BAB XIX
sedangkan untuk external cause tertuang
pada BAB XX. Pengkodean external cause

dikelompokkan pada kode (V01-Y98).
Pemberian code pada kasus kecelakaan
dapat dinilai lengkap dan akurat. Klasifikasi
kode external cause untuk menentukan
kode external cause harus lengkap sampai
karakter kelima, meliputi kategori ketiga
yang menunjukkan bagaimana kecelakaan
terjadi, karakter keempat yang menunjukan
lokasi terjadinya kecelakaan, dan karakter
kelima yang menunjukkan aktivitas pasien
saat terjadinya kecelakaan (McKenzie et
al., 2018).
2.		 BAHAN DAN METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif kuantitatif dengan metode
penelitiannya menggunakan cara observasi
dengan pendekatan potong lintang. Proses
pengambilan data sekunder dengan
menggunakan rekam medis pada kasus
kecelakaan. Proses observasi pada data
sekunder dengan menggunakan check list
observasi untuk mengukur kelengkapan
dan ketepatan kode pada kasus kecelekaan.
Hasil yang diperoleh dari check list
observasi diolah menggunakan software
statistic menggunakan Stata 13. Hasil
analisis disajikan dalam bentuk tabulasi dan
dinarasikan secara deskriptif.
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3.		 Hasil dan pembahasan
A. HASIL
Analisis univariat
Tabel I. Distribusi frekuensi petugas
rekam medis berdasarkan umur di RST.
TK II. dr. Soedjono Magelang Jawa
Tengah.
No.

Umur

Frekuensi

Frekuensi

1.

20-30
tahun

2

50%

2.

31-40
tahun

2

50%

Tabel di atas menunjukan bahwa
distribusi umur petugas rekam medis
dari 4 responden yang telah diteliti,
responden yang berumur 20-30 dan
berumur 31-40 memiliki frekuensi yang
sama yaitu 50%.
Tabel 2. Distribusi frekuensi petugas
rekam medis berdasarkan pendidikan
terakhir di RST. TK II. dr. Soedjono
Magelang Jawa Tengah.
No.

Umur

Frekuensi

Frekuensi

1.

D3RMIK

4

0%

2.

D3-nonRMIK

0

0%

3.

S1 RMIK

0

0%

Tabel di atas menunjukkan bahwa
distribusi pendidikan petugas rekam
medis dari 4 responden yang diteliti,
petugas rekam medis dengan latar
pendidikan D3 RMIK sebanyak (100%).
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Tabel 3. Distribusi frekuensi petugas
rekam medis berdasarkan pengalaman
kerja di RST. TK II. dr. Soedjono
Magelang Jawa Tengah.
No.

Umur

Frekuensi

Frekuensi

1.

1-5 tahun

1

25%

2.

6-10 tahun

2

50%

3.

10-15
tahun

1

25%

Tabel di atas menunjukkan bahwa
distribusi pengalaman kerja petugas
rekam medis dari 4 responden yang telah
diteliti, petugas rekam medis dengan
pengalaman kerja 6-10 tahun lebih
banyak yaitu sebanyak 2 responden
(50%).
Tebel
4.
Distribusi
frekuensi
berdasarkan
kelengkapan
kode
kecelakaan lalu lintas di RST. TK II.
dr. Soedjono Magelang Jawa Tengah.
No.

Umur

Frekuensi

Frekuensi

1.

Lengkap

44

37%

2.

Tidak
Lengkap

76

63%

Tabel di atas menunjukkan bahwa
distribusi kelengkapan pemberian
kode diagnosis pada kasus kecelakaan prosentase ketidaklengkapan
lebih tinggi dibandingkan dengan
kelengkapan yaitu kode yang lengkap
44 (37%) dan tidak lengkap 76 (63%).

PROSIDING DISKUSI ILMIAH:
Inovasi dan Teknologi Informasi untuk Mendukung
Kinerja PMIK dalam Masa Pandemi Covid 19

Tabel 5. Distribusi frekuensi berdasarkan kelengkapan kode external
cause kecelakaan lalu lintas di RST. TK
II. dr. Soedjono Magelang Jawa Tengah.
No.

Umur

Frekuensi

Frekuensi

1.

Lengkap

34

28%

2.

Tidak
Lengkap

86

72%

Tabel di atas menunjukkan bahwa
distribusi kelengkapan pemberian kode
external cause pada kasus kecelakaan prosentase ketidak lengkapan
lebih tinggi dibandingkan dengan
kelengkapan yaitu kode yang lengkap
34 (28%) dan tidak lengkap 86 (72%).

Analisis bivariate
Tabel 6. Hubungan factor pengalaman kerja dengan kelengkapan kode kecelakaan di RST. TK.II
dr. Soedjono Magelang Jawa Tengah.
No.

Pengalaman
kerja

P-value

Kelengkapan
Lengkap
F

%

F

Tidak
lengkap

Total
%

F

%

1.

1-5 tahun

0

0%

1

7,5%

1

7,5%

2.

6-10 tahun

1

21,3%

1

63,7%

2

63,7%

3.

10-15 tahun

0

0%

1

7,5%

1

7,5%

4

100%

1

3

Tabel diatas menunjukkan hasil uji
statistik tentang pengaruh pengalaman
kerja petugas rekam medis dengan

0,001

kelengkapan kode kasus kecelakaan.
Diperoleh p=0,001<0,05.

Tabel 7. Hubungan faktor pendidikan dengan kelengkapan kode kecelakaan di RST. TK.II
dr. Soedjono Magelang Jawa Tengah
No.

Pendidikan

P-value

Kelengkapan
Lengkap

Total

Tidak lengkap

F

%

F

%

F

%

1.

D3-RMIK

2

50%

2

50%

1

100%

2.

D3-non RMIK

0

0%

1

63,7%

2

0%

3.

S1-RMIK

0

0%

1

7,5%

1

0%

4

100%

1

Tabel diatas menunjukkan hasil uji
statistik tentang pengaruh pendidikan
petugas rekam medis dengan

3

0,000

kelengkapan kode kasus kecelakaan.
Diperoleh p=0,000<0,05.
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B. PEMBAHASAN
Kelengkapan Kode
Akurasi kode diagnosa pada kasus
kecelakaan lalu lintas di RST. TK.II
dr. Soedjono Magelang Jawa Tengah
kelengkapan yaitu kode yang lengkap
44 (37%) dan tidak lengkap 76 (63%).
Prosentase kelengkapan pemberian
kode masih rendah dibandingkan
dengan kode yang lengkap.. Pemberian
kode pada digit ke-5 diagnosa fraktur
belum dikode atau salah penempatan kode, diagnose sekunder juga
belum kode. Hasil penelitian terkait
kelenagkapn coding menjelaskan bahwa pengaruh kelengkapan pemeberian
kode akan berdampak pada laporan
statistic morbidat ataupun mortalitas
kualitasnya dapat terjami. (Ilmi, 2018).
Kelengkapan kode yang diisikan
tidak hanya berpengaruh pada data
pelaporan, namun juga berdampak
pada kelengkapan dan ketepatan klaim
pembiayaan
kesehatan
(Opitasari
& Nurwahyuni, 2018). Kode yang
tepat dan pembiayaan yang sesuai
menggambarkan bahwa kualitas data
yang diisikan dalam rekam medis dapat
dipertanggungjawabkan (Staff et al.,
2016). Tidak hanya itu namun peneliti
lain menjelaskan bahwa pelaporan yang
tepat juga sangat berpengaruh pada
pengambilan keputusan dan kebijakan
bidang kesehatan (S. Reza Jafarazdeh,
2017).
Sedangkan untuk kelengkapan kode
external cause masih terbilang rendah
dari segi kelengkapan yaitu kode yang
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lengkap 34 (28%) dan tidak lengkap
86 (72%). Keakuran dan kelengkapan
pemberian kode external cause pada
kasus kecelakaan sebaiknya dilengkapi
untuk mengetahui penyebab kecelakaan
yang berdampak kesakitan (Hedegaard
& Johnson, 2019). Dengan kelengkapan
kode tersebut dapat membantu
menulusur akar masalah kejadian
kecelakaan, selain itu kelengkapan akan
berpengaruh pada laporan yang dibuat
(Fleischmann-struzeketal., 2018).
Faktor pengalaman kerja dengan
kelengkapan kode
Hasil uji hubungan antara pengalaman
bekerja dengan kelengakap kode dari 4
petugas yang diteliti. Responden yang
memiliki pengalaman kerja antara
5-10 tahun memiliki kemampuan melengkapi lebih tinggi sebesar (63,7%)
dari-pada yang berpengalaman antara
1-5 tahun (7,5%). Jika melihat hasil
uji hubungannya antara pengalaman
kerja dengan kelengkapan pemberian
kode diperoleh nilai p-value sebesar
0,0001<0,005, sehingga Ho ditolak
artinya ada hubungan antara lama
bekerja dengan tingkat kelengkapan
kode. Beberapa penelitian menjelaskan
bahwa factor internal yang didapatkan
dari pengalaman kerja juga bisa
berpengaruh pada pemberian kode hal
ini dikarekan kurangnya update ilmu
serta motivasi dalam bekerja (Boo et
al., 2014). Namun factor pengetahuan
tersebut dapan dioptimalkan dengan
memberikan stimulus berupa pelatih-
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an untuk peningkatan pengetahuan
(Opitasari & Nurwahyuni, 2018) (S.
Reza Jafarazdeh, 2017).
Faktor
pendidikan
kelengkapan kode

dengan

Hasil uji hubungan antara pendidikan
dengan kelengakap kode dari 4 petugas
yang diteliti. Responden dengan
latar belakang pendidikan D3 RMIK
lengkap mengisi (50%) dan tidak
lengkap (50%). Sedangkan dengan
pendidikan di luar RMIK dan S1RMIK hasilnya (0%). Karena tidak
ada petugas yang pendidikannya diluar
RMIK dan S1-RMIK. Jika melihat
hasil uji hubungannya antara pendidikan dengan kelengkapan pemberian
kode diperoleh nilai p-value sebesar
0,0000<0,005, sehingga Ho ditolak
artinya ada hubungan antara pendidkan
dengan tingkat kelengkapan kode.
Kode yang diisikan mengacu pada
kaidah pengkodean yang baik benar
akan sangat berpengaruh pada beberapa aspek, salah satunya keakuratan
pembuatan pelaporan yang mendukung
pengambilan keputusan (World Health
Organization, 2020) (Zellweger et al.,
2019). Selain itu, pemahaman dari
petugas terkait kaidah pengkodean juga
berpengaruh pada ketepatan coding
yang diberikan, sehingga berdampak
pula pada ketepatan dan keakuratan
kode dan pelaporan angka kesakitan
maupun kematian (Ilmi & Purbobinuko,
2020). (Massad et al., 2019).

4. KESIMPULAN
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa kelengkapan pemberian kode pada
kasus kecelakaan dan external cause
sangat berpengaruh pada berbagai aspek.
Diantaranya kelengkapan dan ketepatan
pelaporan kesehatan yang dibuat, sehingga
juga berpengaruh pada kualitas laporan
morbiditas dan kematian, sehingga dapat
membantu optimalisasi para pemangku
kebijakan kesehatan.
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