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Abstrak
Ketepatan kode diagnosis dan tindakan sangat mempengaruhi data statistik dan pelayanan kesehatan serta
pembayaran biaya kesehatan yang ada di Rumah Sakit. Rumah Sakit At-Turots Al-Islamy merupakan rumah
sakit tipe D dan sudah terakreditasi Kars 2012 dan mendapatkan bintang dua, namun kode untuk diagnosis dan
tindakan terkait kasus persalinan masih kurang spesifik. Tujuan Penelitian: mengetahui ketepatan kode diagnosis
dan tindakan terkait ksus persalinan berdasarkan ICD-10 dan ICD-9CM di Rumah Sakit At-Turots Al-Islamy
Godean Sleman Yogyakarta. Metode Penelitian: jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif pendekatan
kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara ceklis ketepata kode dan wawancara. Hasil Penelitian: Hasil
dari 88 berkas persalinan patologis maupun fisiologis dapat diperoleh yaitu 42% untuk kondisi ibu/janin yang
tepat, 58% yang tidak tepat, 52% untuk metode persalinan yang tepat seluruhnya dan 48% kode tidak tepat,
untuk ketepatan dinyatakan masih kurang karena dibawah dari 56% Kesimpulan: ketepatan kode diagnosis
dan tindakan terkait kasus persalinan fisiologis maupun patologis dinyatakan kurang karena presentasi dari
masing-masing kondisi dibawah 56%, sebagian petugas belum mendapatkan SPO pengodean, berkas rekam
medis tidak terisi lengkap, belum terdapat anggaran untuk pelatihan bagi petugas koder.
Kata kunci : Ketepatan, Coding, Persalinan

Abstract
The accuracy of diagnosis code and intervention are very influential to statistical data and treatment medication
and health cost payment in a hospital. At-Turots Al-Islamy hospital is a hospital of primary type and has obtained
accreditation from Kars (Indonesian Commission for Hospital Accreditation) in 2012 with 2 stars level, but
its diagnosis code and intervention on delivery case remain unspecific. Objective : To identify The Accuracy
of Diagnosis Code and Medical Intervention on Delivery Case Based on ICD-10 and ICD-9 CM in At-Turots
Al-Islamy Hospital of Godean, Sleman, Yogyakarta. Method : This was a descriptive study with qualitative
approach and phenomenological design. Data compilation method applied checklist of code accuracy and
interview. Result : The result of 88 files identified 42% of mother/fetal condition accuracy and 58% inaccuracy,
52% for the methode of delivery accuracy 48% for the methode of delivery inaccuracy, For accuracy is stated
still less because below than 56% Conclusion : The accuracy of diagnostic codes and related intervention of
both physiological and pathological delivery cases is less than the presentation of each condition under 56%,
Some officers have not received SPO socialization, medical record file is not filled completely, there is no budget
for training for the officer of the coder.
Keyword : accuracy, coding, delivery

PENDAHULUAN
Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat
inap, rawat jalan, gawat darurat serta meningkatan

derajat kesehatan seluruh lapisan masyarakat. Rumah
Sakit perlu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
melalui penyelenggaraan rekam medis pada setiap
pelayanan kesehatan.(12) Rekam medis berkas yang
berisi catatan dan dokumen tentang identitas, amanesa,
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diagnosis, tindakan, dan pelayanan penunjang
yang diberikan kepada pasien selama mendapatkan
pelayanan di unit rawat jinap, rawat jalan, dan gawat
darurat, dan merupakan sumber informasi tentang
pasien yang datang berobat kerumah sakit pengolahan
pengodean diperlukan diagnosis pasti yang dituliskan
oleh dokter atau dokter gigi di akhir perawatan pasien..
(5)
pengodean adalah penetapan sandi atau penentuan
penggunaan angka, atau kombinasi huruf angka untuk
mewakili komponen data terkait.(4)

METODE
J enis peneliti an ini menggunakan metode
deskriptif, dengan pendekatan kualitatif.(11)
Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan
fenomenologi.(6) populasi dalam penelitian ini
adalah berkas rekam medis kasus persalinan. Subjek
dalam penelitian ini petugas koder di RS At-Turorts
Al-Islamy Seyegan Sleman Yogyakarta. Adapun
kriteria dalam menentukan diagnosis kasus persalinan
yang meliputi: Kondisi ibu/janin meliputi O30.0 –
O75.9 Metode Persalinan meliputi O80.0 – O84.9
Outcome Delivery meliputi Z37.0 –Z37.9 Prosedur
tindakan kode persalinan meliputi 72 -75. Kecuali
jika ada keadaan tertentu miasal terkait kondisi ibu/
janin tidak ada indikasi maka metode persalinan bisa
dijadikan sebagai kondisi utama atau diagnosis utama.
Ketepatan kode adalah kode ICD yang lengkap jumlah
karakternya sampai dengan karakter ke-4 dan tepat
seluruh karakter sampai dengan karakter ke-4. Faktor
penyebab ketidaktepatan kode yaitu menurut 5 unsur
manajemen : Man (Manusia) yang meliputi kualifikasi
pendidikan minimal D3 rekam medis dan mengetahui
tata cara pengodean. Method (Metode) yang meliputi
aturan-aturan tentang sistem pengodean. Material
(Bahan) yaitu untuk melakukan suatu pengodean salah
satunnya dengan kelengkapan pengisian diagnosis
maupun informasi yang lengkap pada berkas rekam
medis. Machines (Mesin) yaitu alat yang digunakan
untuk melakukan proses pengodean. Maney (uang)
yaitu seperti penganggaran untuk mengikutsertakan
petugas khususnya koder mengikuti pelatihan
tentang ICD-10 dan ICD-9CM. Pengambilan sampel
menggunakan tabel Tabel Iscaac dan Michael dari
buku Sugiono(11). Analisis data yang digunakan yaitu
dengan metode 5 unsur manajemen meliputi man,
methode, materil, machine, maney.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketepatan Kode
Data yang diperoleh penelitian terkait ketepatan
kode persalinan didapatkan sebanyak 90 berkas
rekam medis yang terdiri atas dua kategori yaitu
persalinan fisiologi dan patologis dan 2 berkas rekam
medis untuk persalinan fisiologis tidak dapat dinilai
ketepatnnya karena diagnosis tidak jelas, persalinan
fisiologi sebanyak 55 berkas rekam medis, dan
persalinan patologis sebanyak 33 berkas rekam medis.
Hasil yang di dapat untuk persalinan fisiologis dan
patologis sebagi dapat di lihat pada gambar 1.

Gambar 1. Rekapitulasi Hasil Kelengkapan Persalinan
Fisiologis dan Patologis

Gambar 2. Rekapitulasi Hasil Ketepatan Persalinan
Fisiologis dan Patologis

Berdasarkan gambar 1 dan gambar 2, dari 88 berkas
kasus persalinan fisiologis dan patologis untuk kondisi
ibu/janin terdapat (62%) yang lengkap terdapat
diagnosis dan kode serta hanya (42%) yang tepat
kodenya, sedangkan methode persalinan (72%)

PROSIDING:
SEMINAR NASIONAL REKAM MEDIS & INFORMASI KESEHATAN
Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 Terkait Rekam Medis

lengkap dengan diagnosis dan kode untuk yang tepat
(52%), sedangkan untuk outcome delivery keseluruhan
tidak kode atau (100%). Pada kode tindakan terdapat
36 (100%) yang lengkap jenis tindakannya. Presentasi
hasil ketepatan seperti berikut untuk diagnosis dan
tindakan terkait kasus persalinan dari keseluruhan
berkas yaitu 88 berkas persalinan patologis maupun
fisiologis dapat diperoleh yaitu 42% untuk kondisi
ibu/janin yang tepat, 58% yang tidak tepat, 52% untuk
metode persalinan yang tepat seluruhnya dan 48%
kode tidak tepat, untuk ketepatan dinyatakan kurang
karena kurang dari 56%. Hal tersebut dinyatakan
oleh Nursalam Kurang Jika hasil presentasi ketepatan
<56%.(8).

Faktor Ketidaktepatan kode
Man: Petugas rekam medis bagian pengodean di
unit rekam medis rumah sakit At-Turots Al-Islamy
berlatarbelakang pendidikan D3 Rekam Medis dan
S1 SKM. Menurut Permenkes Nomor 55 Tahun 2013
tentang Pekerjaan Perekam Medis dimana seorang
lulusan rekam medis yang telah mempunyai STR
dan SIK yang dapat melaksanakan sistem klasifikasi
klinis dan tindakan medis sesuai terminologi medis
yang benar.(9) b. Methode: petugas hanya melakukan
pengodean dengan melihat data yang ada di resume
medis dan sesuai apa yang dituliskan oleh dokter
saja, masih ada beberapa petud=gas yang belum
mendapatkan sosialisasi tentang SPO sistem
pengodean. Sedangkan dalam aturan ICD volume 2
harus identifikasi terlebih dahulu maslahnya setalah
itu mencari lead term pada volume 3, kemudian
buka volume 1 untuk mematikan kode yang benar,
setelah kode dianggap benar kemudian di tetapkan.
(15)
Kenyataannya proses pengodean yang dilakukan
di unit Rekam Medis rumah sakit At-Turots Al-islamy
belum sepenuhnya mengacu pada prosedur pengodean
yang ada dalam ICD-10 volume 2. c. Materil:
berdasarkan hasil wawancara terhadap petugas coder
di RS At-Turots Al-Islamy masih terdapat berkas
yang belum terisi dengan lengkap. d. Mechine: dalam
pengodean petugas menggunakan sistem yang ada
dikomputer dan buku ICD-10 dan ICD-9 Rumah sakit
At-Turots Al-Islamy dalam melakukan pengodean

menggunakan ICD-10 dan ICD-9CM dan buku pintar.
Hal ini sudah mengacu dalam Peraturan Kesehatan
No 50 tahun 1998 yang telah di tetapkan menteri
kesehatan tentang pemberlakukan penggunaan
ICD. e. Maney : Rumah sakit At-Turots Al-Islamy
untuk pengaggaran pelatihann untuk petugas koder
, pernah ada namun belum menyeluruh bagi semua
petugas hanya sebagian sudah mendapatkan, untuk
dana pengajuan pendidikan lebih lanjut belum pernah
ada, dan reward untuk petgas koder belum ada dalam
hal ini sejalan dengan penelitian (Windari, 2016)
terkait analisis ketepatan koding yang dihasilkan
koder di RSUD Ungaran yang menyatakan bahwa
kurangnya wawasan atau ilmu pengetahuan yang
lebih luas dikarenakan petugas koder belum pernah
diikutsertakan pelatihan tentang koding sesuia dengan
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jabatan Fungsional
Perekam Medis Tahun 2013 tentang koding juga
harus senantiasa mengikuti pelatihan dibidang
rekam medis untuk meningkatkan kemampuan dan
profesionalismenya.

SIMPULAN
Ketepatan kode diagnosis dan tindakan terkait kasus
persalinan fisiologis maupun patologis dinyatakan
kurang karena presentasi dari masing-masing kondisi
dibawah 56%. Masih terdapat petugas koder belum
lulusan D3 Rekam Medis dan sebagian petugas belum
mendapatkan SPO tentang sistem pengodean. Berkas
rekam medis masih belum terisi lengkap serta sarana
dan prasaranya prosedur pengodean menggunakan
sistem komputer serta buku ICD-10 ICD-9CM.
Belum terdapat anggaraan untuk pengembangan
ilmu bagi petugas koder. Ketepatan kode karakter
ke-4 dengan .9 seminimal mungkin tidak digunakan
sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat, dan
sebaiknya sosialisasi kembali diberikan terhadap
petugas koder, serta petugas koder lebih teliti dalam
melaukan pengodean dengan melihat lembar-lembar
pendukung lainnya. Outcome delivery sebaiknya
di kode untuk kelengkapan informasi yang ada di
berkas rekam medis. Sebaiknya diberikan anggaran
bagi petugas koder untuk pelatihan atau pendidikan
lanjut agar lebih mendapatkan mengembangkan atau
menmbah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih.

ISBN: 978-602-6363-47-3

19

PROSIDING:
SEMINAR NASIONAL REKAM MEDIS & INFORMASI KESEHATAN
Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 Terkait Rekam Medis

DAFTAR PUSTAKA
Bunguin, Burhan. 2009. Penelitian Kualitatif: Jakarta.
Kencana.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2008.
Asuhan Persalinan Normal. JNPK-KR. Jakarta.
Hardjodisastro, Daldiyono. 2006. Menuju Seni Ilmu
Kedokteran. Bagaimana dokter berfikir, bekerja,
dan menampilkan diri. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama.
Hatta, Gemala. 2012. Pedoman Manajemen Informasi
Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan.
Jakarta: UI-PRESS.
Ismaniar, Hetty. 2015. Manajemen Unit Kerja.
Yogyakarta: Budi Utama.
Moleong. Lexy. 2015. Metodelogi Penelitian
Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Offset.
Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. Metodologi Penelitian
Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipata.
Nursalam. 2008. Konsep dan Penerapan Metodologi
Penelitian dan Ilmu Keperawatan. Jakarta:
Salemba Medika

20

ISBN: 978-602-6363-47-3

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan Perekam Medis. Jakarta: Menteri
Kesehatan Indonesia.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 269/PER/MeNKES/2008 Tentang Rekam
Medis. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik
Indonesia.
Sugiyono. (2015). Memahami Penelitian Kualitatif.
Bandung: Alfabeta.
Sumarah. 2009. Perawatan Ibu Bersalin (Asuhan
Kebidanan pada Ibu Bersalin). Jakarta: Fitramaya.
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah
Sakit. Jakarta: Seketariat Negara.
Windari, Andhani. 2016. Analisis Ketepatan Koding
Yang Dihasilkan Koder di RSUD Ungaran. Jurnal
Riset Kesehatan ISSN 2252-5068. Semarang.
World Health Organization. 2010. ICD-10 Vol 1, 2, 3
Second Edition Th. 2010.
Wolrd Health Organization. 2010.
Classication Of Procedures. 2010.

ICD-9CM

