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FAKTOR PENYEBAB KETIDAKTEPATAN
KODE EXTERNAL CAUSE PADA KASUS KECELAKAAN
DI RSUD WATES
Gita Amalia Puspita1, Endang Purwanti2
INTISARI
Latar Belakang: Penulisan kode diagnosis yang tepat berguna untuk memberikan
asuhan perawat bagi pasien, membandingkan data morbiditas dan mortalitas dan
acuan yang digunakan dalam pengodean penyakit yaitu ICD-10 (International
Satistical Clasification of Diseases and Related Health Problem, Tenth Revision)
dari WHO dan salah satu hal yang sering dilupakan dalam proses
pengklasifikasian dan pengodean adalah pemberian kode external cause.
Berdasarkan WHO pengodean external cause sampai dengan karakter ke 5,
namun di RSUD Wates pengodean external cause belum sampai pada karakter ke
5 yang menunjukkan aktivitas korban.
Tujuan: Mengetahui prosedur pengodean kode external cause pada kasus
kecelakaan, Mengetahui faktor penyebab ketidaktepatan kode external cause pada
kasus kecelakaan di RSUD Wates.
Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif
dengan rancangan retrospektif. Sampel subjek dalam penelitian ini yaitu 1 Dokter
UGD, 1 Perawat, 1 Petugas Coder, 1 Kepala RM. Untuk keabsahan data maka
dilakukan triangulasi sumber oleh Kepala RM.
Hasil Penelitian: Pengodean dilakukan oleh coder yang berlatar belakang D3
Rekam Medis yang berpedoman pada SPO dengan menggunakan buku manual
ICD 10 tahun 2010 dan kemudian di entry ke dalam SIMRS. Keterangan
kronologi kejadian external cause dapat dilihat pada lembar assement gawat
darurat, CPPT dan resume pasien pulang, faktor penyebab ketidaktepatan kode
external cause adalah tidak adanya informasi aktivitas korban saat kecelakaan
pada lembar assesment gawat darurat dan SIMRS yang tidak memfasilitasi
pengodean sampai dengan karakter ke 5.
Kesimpulan: Pada lembar assesment gawat darurat belum menuliskan kronologi
kejadian aktivitas korban kecelakaan dengan jelas dan mendetail dan pada SIMRS
tidak memfasilitasi pengodean sampai dengan karakter ke 5
Kata Kunci: External Cause, Faktor Penyebab, Ketidaktepatan, Kode External
Cause.
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FACTORS CAUSE INACCURACY
EXTERNAL CAUSE CODE IN ACCIDENT CASE
IN RSUD WATES
Gita Amalia Puspita1, Endang Purwanti2
ABSTRACT
Background: Writing the right diagnostic code is useful to provide nursing care
for patients, comparing morbidity and mortality data and references used in
coding the disease, namely ICD-10 (International Satisfaction Classification of
Diseases and Related Health Problems, Tent Revision) from WHO and one of the
things that often forgotten in the classification and coding process is the provision
of external cause code. Based on WHO coding external causes up to the 5th
character, but in RSUD Wates coding external cause has not arrived at the 5th
character that shows the activity of the victim.
Objective: Knowing the procedure for coding the external cause code in the case
of accidents, knowing the causes of the inaccuracy of the external cause code in
accident cases at Wates Hospital.
Method: The type of research used is descriptive qualitative with retrospective
design. Subject samples in this study were 1 UGD Doctor, 1 Nurse, 1 Coder
Officer, 1 Head of RM. For the validity of the data, a source triangulation was
carried out by the Head of RM.
Result: The coding was carried out by a coder with a Medical Record D3
background who was guided by the SPO using the 2010 ICD manual and then
entered into SIMRS. Chronology of events occurrences external cause can be seen
on the emergency department assumption sheet, CPPT and patient's resume
resumed, the factors that cause external cause code inaccuracy are the absence of
information on the activity of the accident victim on the emergency department
assessment sheet and SIMRS which did not facilitate coding up to the 5th
character.
Conclusion: In the emergency department assessment sheet, the chronology of the
events of the accident victim's activities is clear and detailed and the SIMRS does
not facilitate coding up to the 5th character
Keywords: External Cause, Factor Cause, Inaccuracy, External Cause Code.
1
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2
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menurut WHO (World Health Organization) rumah sakit adalah bagian
integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan
pelayanan paripurna, penyembuhan penyakit dan pencegahan penyakit kepada
masyarakat. Rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayananan
kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan
mengutamakan kepentingan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan
rumah sakit. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan baik rumah sakit wajib
menyelenggarakan rekam medis demi terlaksananya tertib administrasi (UndangUndang No. 44, 2009).
Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain
identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta
tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Catatan
merupakan tulisan-tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi mengenai
tindakan-tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka palayanan
kesehatan (Menteri Kesehatan RI, 2008).
Coding adalah pemberian penetapan kode diagnosis menggunakan huruf atau
angka kombinasi huruf dalam rangka mewakili komponen data. Sedangkan
pengkodean adalah bagian usaha pengorganisasian proses penyimpanan dan
pengambilan kembali data yang memberi kemudahan bagi penyajian informasi
terkait (Hatta, 2013).
Pengodean diagnosis harus dilakukan secara presisi, akurat dan tepat
mengingat data diagnosis adalah bukti autentik hukum dan serta data yang
dibutuhkan dalam pelaporan morbiditas dan kepentingan asuransi. Penulisan kode
diagnosis yang tepat berguna untuk memberikan asuhan perawat bagi pasien,
membandingkan data morbiditas dan mortalitas dan acuan yang digunakan dalam
pengodean penyakit yaitu ICD-10 (International Satistical Clasification of
Diseases and Related Health Problem, Tenth Revision) dari WHO dan salah satu
hal yang sering dilupakan dalam proses pengklasifikasian dan pengodean adalah
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pemberian kode external cause (penyebab luar) yang dapat digunakan untuk
mengklasifikasikan penyebab luar terjadinya suatu penyakit, baik yang
diakibatkan karena kasus kecelakaan, cedera, keracunan, bencana alam,
pendarahan, maupun penyebab-penyebab lainnya. Data Kecelakaan Lalu Lintas
Polda DIY jumlah angka kecelakaan pada semester pertama tahun 2017 terdapat
1.775 kasus kecelakaan yang sebagian besar didominasi oleh kendaraan roda dua.
Dan seiring dengan bertambahnya kecelakaan lalu lintas maka bertambah pula
pasien yang mengalami cedera. Oleh karena itu kode external cause perlu di
dokumentasikan ke dalam berkas rekam medis.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2013), diketahui bahwa dari
total 75 sampel rekam medis rawat inap spesialis bedah ortopedi RSKB
Banjarmasin Siaga dengan kasus cedera yang memiliki penyebab luar 100% tidak
dikode. Namun peneliti telah melakukan pengolahan data pada 75 sampel tersebut
dan menemukan bahwa prosentase cedera yang paling tinggi dikarenakan oleh
kecelakaan angkutan darat (V01-V89) sebesar 43% sedangkan yang paling rendah
dikarenakan sebab luar lainnya, seperti terpotong pisau, diserang orang lain, dan
sebagainya, sebesar 14%. Oleh karena fasilitas pelayanan kesehatan perlu untuk
menindaklanjuti perawatan luka kecelakaan tersebut dengan menjelaskan
penyebab luar (external cause).
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan, dkk (2016) bahwa dari total
sampel dokumen rekam medis pasien rawat inap terdapat 41 penyebab luar cedera
yang tidak dikode dan 9 diagnosis cedera yang tidak ditulis penyebab luarnya,
sehingga peneliti tidak dapat memverifikasi ketepatan kodenya. Dalam kecelakaan
tersebut perlu adanya keterangan yang jelas terkait aktifitas yang dilakukan oleh
korban, hal ini digunakan untuk klaim jaminan kesehatan, seperti yang dipaparkan
dalam pasienbpjs.com (2016), bahwa kecelakaan tunggal yang tidak dijamin oleh
Jasa Raharja bisa dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan jika kategori kecelakaannya
adalah kecelakaan yang berkaitan dengan kasus kecelakaan kerja, seperti
kecelakaan ketika berangkat kerja atau kecelakaan ketika pulang dari pekerjaan.
Hal ini sesuai dengan WHO (2012) yang menyebutkan bahwa karakter ke 4

3

menunjukkan korban dari kecelakaan tersebut dan karakter ke 5 menjelaskan
aktifitas yang sedang dilakukan oleh korban.
Berdasarkan hasil studi pendahuluan di RSUD Wates yang dilakukan pada
tanggal 4 Juni 2018 terhadap 50 berkas rekam medis rawat inap dan dengan
melakukan wawancara kepada Kepala Instalasi Rekam Medis dan coder RSUD
Wates bahwa untuk pengodean kode external cause tidak menggunakan karakter
ke 5 yang menunjukkan aktitivitas korban. Pengodean external cause hanya di
kode sampai karakter ke 4 saja. Ketidaktepatan kode diagnosis dalam pengodean
suatu diagnosis akan berpengaruh terhadap klaim biaya perawatan, administrasi
RS dan pada mutu pelayanan RS tersebut.
Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul “Faktor Penyebab
Ketidaktepatan Kode External Cause Pada Kasus Kecelakaan di RSUD Wates”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang tersebut bahwa masalah yang didapatkan
“Apakah faktor penyebab ketidaktepatan kode external cause pada kasus
kecelakaan di RSUD Wates ?”

C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum:
Mengetahui faktor penyebab ketidaktepatan kode external cause pada kasus
kecelakaan di RSUD Wates
2. Tujuan Khusus:
a. Mengetahui prosedur pengodean kode external cause pada kasus kecelakaan
di RSUD Wates
b. Mengidentifikasi faktor penyebab ketidaktepatan kode external cause pada
kasus kecelakaan di RSUD Wates
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D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Mahasiswa
a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang telah di dapat
selama mengikuti perkuliahan di Universitas Jenderal Achmad Yani
Yogyakarta, khususnya tentang Koding dan cara pengodean kode external
cause secara tepat di sebuah rumah sakit.
b. Menambah wawasan dan pengalaman tentang dunia kerja khususnya Rekam
Medis yang akan kita hadapi di masa sekarang dan di masa yang akan
datang.
2. Bagi Rumah Sakit
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terutama pada ketepatan
kode external cause pada kasus kecelakaan yang diterapkan di RSUD Wates.
3. Bagi Institusi Pendidikan
Sebagai bahan pertimbangan dan masukan guna mendukung perkembangan
teori penyelenggaraan rekam medis terutama pada ketepatan kode external
cause pada kasus kecelakaan yang diterapakan di RSUD Wates.

E. Keaslian Penelitian
Ada beberapa penelitian dengan tema yang sama dengan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti, akan tetapi penelitian-penelitian tersebut mempunyai
perbedaan. Penelitian tersebut antara lain:
1. Penelitian dengan judul “Tinjauan Ketepatan Kode Diagnosis Cedera dan
Penyebab Luar Cedera (External Causes) Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit
Islam Siti Hajar Mataram” (Makmur & Irawan, 2016). Tujuan dari penelitian
tersebut adalah mengetahui ketepatan kode diagnosis cedera dan penyebab luar
cedera pasien rawat inap berdasrkan ICD 10. Jenis penelitian yang digunakan
adalah deskriptif dengan pendekatan retrospektif. Penelitian dilakukan di
Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram pada Juni 2014. Besar sampel 50
berkas rekam medis yang diambil dengan teknik non-random sampling.
Pengumpulan data dengan cara observasi dan data dianalisis secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 kode tidak akurat dan 47 kode akurat
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dan 41 kode penyebab luar cedera tidak ditulis dan 9 diagnosis cedera pada
berkas rekam medis tidak ditulis penyebab luarnya. Ketidaktepatan kode
diagnosis cedera pada formulir ringkasan masuk dan keluar pasien terdiri dari
kesalahan pemilihan Blok, Sub blok dan kesalahan pada digit ke-4 dan ke-5.
Persamaan: penelitian terkait dengan external cause.
Perbedaan: perbedaan penelitian terdapat pada lokasi, waktu dan sampel non
random sampling.
2. Penelitian dengan judul “Review For External Cause Coding of Injury Case on
Medical Record Inpatient of Orthopedic Specialist Surgery in RSKB
Banjarmasin Siaga in 2013” (Yuliana, 2013). Tujuan dari penelitian tersebut
adalah mengetahui metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif
dengan pendekatan studi kasus (case study) yang dilakukan dengan cara
meneliti suatu kasus yang terdiri atas objek tunggal. Populasi dalam penelitian
ini adalah rekam medis rawat inap spesialis bedah ortopedi dengan kasusu
cedera di RSKB Banjarmasin Siaga dari bulan Januari-April tahun 2013
sebanyak 92 rekam medis. Hasil penelitian yaitu belum ada SPO kode external
cause namun sudah ada SPO pengodean dan pengindeksan penyakit namun
belum sesuai dengan implementasinya. Kelengkapan penulisan diagnosis
external cause adalah 82% dan 18% tidak seluruhnya ditulis. External cause
kasus cedera pada operasi spesialis ortopedi karena kecelakaan transportasi
lainnya sebesar 23% dan external cause lain sebesar 14%. Faktor yang
memengaruhi kode external cause adalah kurangnya media yang digunakan,
sumber daya manusia yang tidak sesuai, diagnosis yang dibutuhkan tidak
terbaca, tidak lengkap, dan tidak sesuai dengan peraturan, dan tidak adanya
audit pengodean diagnosis.
Persamaan: penelitian terkait dengan external cause.
Perbedaan: perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi, waktu, metode
penelitian menggunakan studi kasus.
3. Penelitian dengan judul ”Faktor Penyebab Ketidakterisian Kode Diagnosis
Karakter ke 5 dan Kode External Cause pada Kasus Fraktur di RS PKU
Muhammadiyah Gamping” (Rochim, 2016). Tujuan dari penelitian tersebut

6

adalah mengetahui faktor penyebab ketidakterisian kode karakter ke 5 dan
kode external cause pada kasus fraktur di RS PKU Muhammadiyah Gamping.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan
rancangan cross sectional. Sampel yang digunakan adalah sampel subjek yaitu
petugas pengodean dan kepala Instalasi Rekam Medis. Hasil penelitian berupa
faktor ketidakterisian kode karakter ke 5 adalah dari segi SDM, SIMRS, dan
Kebijakan. Faktor ketidakterisian kode external cause adalah dari segi SDM
dan Kebijakan.
Persamaan: penelitian terkait external cause
Perbedaan: perbedaan penelitian ini terletak pada waktu, tempat, penelitian
serta rancangan yang digunakan menggunakan cross sectional.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Rekam Medis
a. Pengertian Rekam Medis
Rekam medis merupakan berkas yang berisi dokumen dan catatan antara
lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan,
serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
Catatan merupakan tulisan-tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi
yang mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan kepada psien dalam
rangka pelayanan kesehatan. Rekam medis merupakan salah satu
manajemen pelayanan di rumah sakit (Menteri Kesehatan RI, 2008).
b. Tujuan Rekam Medis
Tujuan rekam medis adalah untuk mendokumentasikan pelayanan yang
diberikan oleh tenaga kesehatan yang mampu membenarkan identitas pasien
dan berbagai pemeriksaan dan pengobatan di sarana pelayanan. Serta
demikian dapat membantu pengambilan keputusan tentang terapi, tindakan,
dan penentuan diagnosis. Rekaman yang rinci dan bermanfaat menjadi alat
penting dalam menilai dan mengelola risiko manajeman. Selain itu juga bisa
berfungsi sebagai tanda bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum (Hatta, 2013).
c. Kegunaan Rekam Medis
Kegunaan rekam medis berdasarkan (Sudra, 2014) menyatakan rekam
medis dapat dilihat dari beberapa aspek, untuk mudah mengingatnya kita
bisa menggunakan singkatan ALFRED, yaitu:
1) Administration
Rekam medis digunakan untuk kebutuhan administrasi dalam
pelayanan kesehatan. Sejak pasien diterima, baik rawat jalan, rawat
darurat, maupun rawat inap, hingga pasien pulang. Semua proses
pencatatan ini kelak akan sangat dibutuhkan pada saat menelusuri
kembali riwayat kedatangan pasien tersebut.
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2) Legal
Rekam medis digunakan sebagai bukti telah terjadinya proses
pelayanan kesehatan. Rekam medis akan dihadirkan dalam proses
persidangan untuk menyelesaikan kasus mediko-legal (kasus medis yang
bermuatan hukum) guna menelusuri kembali kejadian suatu pelayanan
kesahatan melalui runtutan “cerita” yang tercatat /terkam didalamnya.
Itulah sebabnya maka rekam medis harus segera dibuat setelah
melakukan suatu pelayanan kesehatan. Konsep ”tulis yang dilakukan dan
lakukan yang ditulis” merupakan salah satu kunci agar rekam medis
dapat melakukan fungsi legal/hukumnya.
3) Financial
Rekam medis digunakan untuk menghitung biaya pelayanan
kesehatan yang telah diberikan kepada pasien. Hal ini terutama apabila
sistem penagihan biaya pelayanannya berdasarkan item pelayanan yang
telah diberikan jika menggunakan sistem penagihan biaya pelayanan
berdasarkan diagnosis (seperti INA- DRG) maka ketetapan diagnosis dan
keakuratan kode diagnosis sangat berpengaruh terhadap nilai klaim
pembayaran yang diajukan.
4) Research
Banyak penelitian, baik bidang medis maupun non-medis, yang
dilakukan dengan menggunakan rekam medis sebagai sumber datanya
dalam hal penggunaan informasi dalam rekam medis untuk penelitian
tetap harus memperhatikan etika dan peraturan perundangan yang
berlaku. Konsep dan proses penggunaan informasi dalam rekam medis
untuk penelitian akan dibahas lebih lanjut pada bab III, “Pengelolaan
Rekam Medis ”dalam subbab“ kerahasiaan dan keamanan rekam medis”.
5) Education
Dalam proses pendidikan tenaga kesehatan, baik kelompok tenaga
medis; paramedis; penunjang medis; keteknisian medis; maupun
keterapian fisik, banyak digunakan informasi dalam rekam medis sebagai
bahan pendidikan. Penggunaan informasi dalam rekam medis untuk
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pendidikan harus memperhatikan etika dan peraturan perundangan yang
berlaku. Konsep dan proses penggunaan informasi dalam rekam medis
untuk pendidikan akan dibahas lebih lanjut pada bab III, “Pengelolaan
Rekam Medis” dalam subbab “kerahasiaan dan keamanan rekam medis”.
6) Dokumentation
Aspek “documentation” dalam akronim ALFRED di sini sama
dengan aspek “dokumentasi” dalam hal penggunaan rekam medis untuk
manajemen pelayanan pasien seperti telah dibahas terdahulu.
2. Diagnosis
Pengertian Diagnosis menurut (Hatta, 2013), terbagi menjadi dua yaitu:
a. Diagnosis Utama
Diagnosis utama adalah suatu diagnosis pasien yang memperoleh perawatan
atau pemeriksaan, yang ditegakkan pada akhir episode pelayanan dan
bertanggung jawab atas kebutuhan pengobatan.
b. Diagnosis Sekunder, Komorbiditas dan Komplikasi
1) Diagnosis Sekunder
Diagnoisis yang menyertai diagnosis utama pada saat pasien masuk atau
yang terjadi selama episode pelayanan.
2) Komorbiditas
Penyakit yang menyertai diagnosis utama atau kondisi pasien saat masuk
dan membutuhkan pelayanan atau asuhan khusus setelah masuk dan
selama rawat.
3) Komplikasi
Penyakit yang timbul dalam masa pengobatan dan memerlukan
pelayanan tambahan sewaktu episode pelayanan, baik yang disebabkan
oleh kondisi yang ada atau muncul sebagai akibat dari pelayanan yang
diberikan kepada pasien.
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3. Pengodean
a. Pengertian Pengodean
Pengodean adalah pemberian penetapan kode dengan menggunakan
huruf atau angka atau kombinasi huruf dan angka yang mewakili komponen
data. Kegiatan pengodean dilakukan setelah perakitan dan analisa berkas
(Hatta, 2013).
b. Fungsi dan Kegunaan Pengodean
Pengodean memiliki fungsi yang sangat penting dalam pelayanan
manajemen informasi kesehatan. Data klinis yang terkode dibutuhkan untuk
mendapatkan kembali informasi atas perawatan pasien, penelitian,
perbaikan, pelaksanaan, perancangan dan fasilitas manajemen dan untuk
menentukan biaya perawatan kepada penyedia pelayanan kesehatan
(Abdelhak, 2001).
4. Kodefikasi External Cause
Kodefikasi adalah pemberian kode untuk mewakili suatu diagnosis
penyakit, prosedur atau tindakan dan pelayanan yang diperoleh (Abdelhak,
2001).
Adapun proses kodefikasi external cause menggunakan ICD 10 sebagai
berikut:
a. Tentukan diagnosa external cause yang akan dikode.
b. Lihat buku ICD 10 Volume III (Alphabetical Index) halaman 625 s/d 676.
c. Pastikan kode pada buku ICD 10 Volume I (Tabular List) halaman 977 s/d
1084.
d. Untuk subkategori W00-Y34 kecuali Y06.- dan Y07.- menggunakan
kategori angka keempat untuk mengidentifikasi tempat dimana cedera itu
terjadi.
e. Untuk subkategori V01-Y34 menggunakan kategori angka kelima untuk
aktivitas orang yang cedera pada saat kejadian berlangsung.
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5. Intenational Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems revisi 10 (ICD 10)
a. Pengertian ICD 10
ICD 10 digunakan untuk mengklasifikasikan penyakit dalam masalah
terkait kesehatan lainnya pada banyak jenis catatan kesehatan (WHO, 2011).
ICD 10 berisikan pedoman untuk merekam dan memberi kode penyakit,
disertai dengan materi baru yang berupa aspek praktis penggunaan
klasifikasi. Banyak sistem klasifikasi yang sudah dikenal di Indonesia,
namun demikian sesuai dengan Peraturan Depkes, sistem klasifikasi yang
harus digunakan sejak tahun 1996 sampai dengan saat ini adalah ICD 10
dari WHO (klasifikasi statistik internasional mengenai penyakit dan
masalah yang berhubungan dengan kesehatan, revisi kesepuluh (Hatta,
2013).
b. Fungsi dan Kegunaan ICD 10
Fungsi ICD sebagai sistem klasifikasi penyakit dan masalah-masalah
terkait kesehatan yang digunakan untuk kepentingan informasi statistik data
morbiditas dan mortalitas (Hatta, 2013).
Penerapan pengodean sistem ICD 10 digunakan untuk:
1) Mengindeks pencatatan penyakit dan tindakan disarana pelayanan
kesehatan
2) Masukan bagi sistem pelaporan diagnosis penyakit
3) Memudahkan proses penyimpanan dan pengambilan data terkait
diagnosis karakteristik pasien dan penyedia pelayanan
4) Bahan dasar dalam pengelompokkan DRGs (diagnosis-related groups)
untuk sistem penagihan pembayaran biaya pelayanan
5) Pelaporan nasional dan internasional morbiditas dan mortalitas
6) Tabulasi data pelayanan kesehatan bagi proses evaluasi perencanaan
pelayanan medis
7) Menentukan

bentuk

pelayanan

yang

dikembangkan sesuai kebutuhan zaman
8) Analisis pembiayaan pelayanan kesehatan

harus

direncanakan

dan
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9) Untuk penelitian epidemiologi dan klinis
6. Standar Prosedur Operasional (SPO) Kodefikasi
Standar Prosedur Operasional adalah pedoman yang berisi prosedurprosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan
untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah atau tindakan, dan
penggunaan fasilitas pemrosesan dilaksanakan oleh orang-orang didalam suatu
organisasi, telah berjalan secara efektif, konsisten standar, dan sistematis
(Tambunan, 2008).
Menurut Bowman (2001) seperti kebijakan dan prosedur organisasi
lainnya, kebijakan dan prosedur pengodean dibutuhkan untuk meningkatkan
kositensi. Kebijakan dan prosedur pengodean harus mencakup hal-hal berikut:
a. Arah untuk mengkaji catatan
b. Petunjuk cara mengatasi dokumentasi yang tidak lengkap dan bertentangan
c. Instruksi untuk berkomunikasi dengan dokter untuk klarifikasi dan
pencatatan addenda rekam kesehatan
d. Petunjuk tentang tindakan yang akan diambil ketika kode yang sesuai tidak
dapat ditemukan
e. Penggunaan kode tidak diperlukan untuk penggantian biaya (kode opsional)
f. Definisi sta ndarisasi atau rangkaian kode
g. Gunakan bahan referensi dan buku dan instruksi untuk memperbarui
h. Masukkan data secara komputerisasi atau proses lainnya
7. Analisis Fishbone
a. Pengertian Analisis Fishbone
Analisis fishbone (tulang ikan) adalah analisis yang digunakan
mengkategorikan berbagai sebab potensial satu masalah atau pookok
persoalan dengan cara yang mudah dimengerti. Juga alat ini membatu kita
dalam menganalisis apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses. Yaitu
dengan cara memecah proses menjadi sejumlah kategori yang berkaitan
dengan proses, mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan dan
sebagainya (Imamoto et al, 2008).
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b. Manfaat Analisis Fishbone
1) Meperjelas sebab-sebab suatu masalah atau persoalan
2) Dapat menggunakan kondisi yang sesungguhnya untuk tujuan perbaikan
kualitas produk atau pelayanan. Lebih efisien dalam penggunaan sumber
daya, dan dapat menggurangi biaya
3) Dapat mengurangi dan meningkatkan kondisi yang menyebabkan
ketidaksesuaian produk atau pelayanan dan keluhan pasien
4) Dapat membuat suatu standarisasi operasi yang da maupun yang
direncanakan
5) Dapat memberikan pendidikan dan pelatihan pada karyawan dalam
pembuatan keputusan dan melakukan tindakan
c. Langkah-langkah dalam menganalisis fishbone adalah:
1) Menyiapkan sesi sebab-akibat
2) Mengidentifikasi akibat
3) Mengidentifikasi berbagai kategori
4) Menemukan sebab-sebab potensial dengan cara sumbang saran
5) Mengkaji kembali setiap kategori sebab utama
6) Mencapai kesepakatan atas sebab-sebab yang paling mungkin
d. Faktor-faktor dalam analisis fishbone antara lain adalah:
1) Man (Manusia)
Manusia merupakan unsur manajemen yang pokok, manusia tidak
dapat disamakan oleh benda, ia mempunyai peranan, pikiran, harapan
serta gagasan. Reaksi psikisnya terhadap keadaan sekeliling dapat
menimbulkan pengaruh yang lebih jauh dan mendalam serta sukar
diperhitungkan secara seksama. Oleh karena itu, manusia perlu
senantiasa diperhatikan untuk dikembangkan kearah yang positif sesuai
dengan martabak dan kepribadiannya sebagai manusia.
Kebijakan sumber daya manusia terpengaruh oleh faktor-faktor
eksternal antara lain berupa perkembangan pendidikan, jumlah
penawaran tenaga kerja, perkembangan sosial, perburuhan, adat, agama,
budaya, dan sistem nillai masyarakat lainnya. Sedangkan faktor internal
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SDM akan dipengaruhi oleh manajemen SDM itu sendiri, yang terdiri
atas tiga fungsi utama. Pertama, yaitu fungsi manajerial yang terdiri atas
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian SDM.
Fungsi kedua, yaitu fungsi operasional yang terdiri atas pengadaan,
pengembangan,

kompensasi,

pengintegrasian,

pemeliharaan,

dan

pemutusan hubungan kerja. Terakhir, fungsi ketiga, kedudukan SDM
dalam rangka penccapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu
(Umar, 2002).
2) Method (Metode)
Metode kerja adalah aplikasi yang efektif dari usaha-usaha ilmu
pengetahuan dalam mewujudkan kebutuhan operasional menjadi suatu
sistem konfigurasi tertentu melalui proses yang saling berkaitan, berupa
definisi keperluan analisis fungsional, sintesis, optimasi, desain, tes, dan
evaluasi.
3) Material (Material)
Suatu bahan baku yang berguna untuk proses produksi yang
berkesinambungan dan menjaga agar proses tersbut berjalan sebagai
mestinya.
4) Machine (Mesin)
Suatu alat yang berhubungan dengan alat penampung, penyimpanan
dan untuk melakukan proses produksi serta menyangkut macam
teknologi yang berkaitan dengannya.
5) Money (Uang)
Uang merupakan satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang adalah
alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat
diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu,
uang merupakan alat (tools) yang penting untuk menilai tujuan karena
segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan
berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk
membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan hasil yang
akan dicapai dari suatu organisasi.
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B. Kerangka Teori

Rekam Medis
Kode ICD_10
Diagnosis
external
cause

Faktor
Penyebab

Kegiatan pengodean
external cause

1. Man
2. Material
3.Method
4. Machine
5. Money

Bagan 2.1 Kerangka Teori Penelitian
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C. Kerangka Konsep

Input

Proses

Kode External
Cause

Identifikasi faktor
penyebab masalah
ketidaktepatan
kode

Output

Faktor
Penyebab
1. Man
2. Material
3. Method
4. Machine
5. Money

Bagan 2.2 Kerangka Konsep Penelitian

D. Pertanyaan Penelitian
1. Bagaimana pelaksanaan pengodean pada kasus external cause di RSUD
Wates?
2. Apa faktor penyebab ketidaktepatan pengodean pada kasus external cause di
RSUD Wates?

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Desain Penelitian
1. Jenis Penelitian
Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif
merupakan

penelitian

yang

dilakukan

untuk

mendeskripsikan

atau

menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di dalam suatu komunitas objek
(Notoatmodjo, 2012).
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam
melakukan penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang
berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada
kondisi obyek yang alamiah (Sugiyono, 2016).
2. Rancangan Penelitian
Rancangan

penelitian

ini

menggunakan

pendekatan

retrospektif.

Rancangan retrospektif adalah penelitian yang berusaha melihat ke belakang
(backward looking), artinya pengumpulan data dimulai dari efek atau akibat
yang terjadi, kemudian dari efek tersebut ditelusuri kebelakang tentang
penyebabnya atau variabel-variabel yang mempengaruhi akibat tersebut
(Sugiyono, 2016). Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui ketepatan kode
diagnosis external cause pada kasus kecelakaan dengan melakukan
pengumpulan data dari berkas rekam medis kasus external cause pada tahun
2017.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi
Penelitian dilaksanakan di bagian Instalasi Rekam Medis RSUD Wates.
2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2018.
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C. Subjek dan Objek
1. Subjek
Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki
data mengenai variabel-variabel yang diteliti (Azwar, 2010). Subjek dalam
penelitian ini adalah 1 coder di RSUD Wates, 1 perawat di RSUD Wates dan 1
Dokter Jaga UGD, 1 Kepala Rekam Medis di RSUD Wates.
2. Objek
Objek penelitian ini adalah objek yang akan diteliti atau diselidiki, objek
tersebut dapat berupa benda-benda mati (Notoatmodjo, 2012). Objek dalam
penelitian adalah berkas rekam medis pasien rawat inap dengan kasus external
cause pada pasien kecelakaan, pengambilan sampel objek penelitian ini
menggunakan puposive populasi yaitu didasarkan pada suatu pertimbangan
tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri didasarkan ciri atau sifat-sifat
populasi yang sudah diketahui sebelumnya yaitu 50 berkas rekam medis pada
tahun 2017 di RSUD Wates.

D. Definisi Operasional
Definisi operasional digunakan untuk memberi batasan pada ruang lingkup
atau pengertian variabel yang diteliti (Notoatmodjo, 2012). Definisi operasional
pada penelitian ini adalah:
1. Ketepatan Pengodean
Dikatakan tepat jika kode external cause kasus kecelakaan sesuai dengan ICD
10 dan dikatakan tidak tepat apabila tidak sesuai dengan ICD 10.
2. Pengodean
Merupakan kegiatan menetapkan kode diagnosis dengan tepat sesuai dengan
klasifikasi pada ICD 10
3. Faktor Penyebab Ketidaktepatan
Faktor penyebab ketidaktepatan pengodean pada kasus extetrnal cause di
RSUD Wates dapat diketahui dengan menggunakan diagram fishbone.
Menurut Imamoto (2008), analisis fishbone adalah analisis yang dikategorikan
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berbagai sebab potensial satu masalah atau pokok persoalan dengan cara yang
mudah dimengerti. Faktor-faktor dalam analisis fishbone yaitu:
1. Man (Manusia)
Manusia merupakan unsur manajemen yang pokok, manusia tidak dapat
disamakan oleh benda, ia mempunyai peranan, pikiran, harapan serta
gagasan. Reaksi psikisnya terhadap keadaan sekeliling dapat menimbulkan
pengaruh yang lebih jauh dan mendalam serta sukar diperhitungkan secara
seksama. Di ukur dengan menggunakan formulir wawancara yang terdapat
pada lampiran 1 dan 3
2. Method (Metode)
Metode kerja adalah aplikasi yang efektif dari usaha-usaha ilmu
pengetahuan dalam mewujudkan kebutuhan operasional menjadi suatu
sistem konfigurasi tertentu melalui proses yang saling berkaitan, berupa
definisi keperluan analisis fungsional, sintesis, optimasi, desain, tes, dan
evaluasi. Di ukur dengan menggunakan formulir checklist obeservasi yang
terdapat pada lampiran 2
3. Material (Material)
Suatu bahan baku yang berguna untuk proses produksi yang
berkesinambungan dan menjaga agar proses tersebut berjalan sebagai
mestinya.
4. Machine (Mesin)
Suatu alat yang berhubungan dengan alat penampung, penyimpanan dan
untuk melakukan proses produksi serta menyangkut macam teknologi yang
berkaitan dengannya.
5. Money (Uang)
Uang merupakan satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang adalah
alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur
dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang
merupakan alat (tools) yang penting untuk menilai tujuan karena segala
sesuatu harus diperhitungkan secara rasional.
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E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data
1. Alat Pengumpulan Data
Alat atau instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk
pengumpulan data (Notoatmodjo, 2012). Alat yang digunakan dalam penelitian
ini adalah:
a. Pedoman wawancara
b. Pedoman observasi.
c. Alat perekam (recorder).
d. Alat tulis.
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam
penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data
(Sugiyono, 2016). Pengumpulan pada penelitian ini adalah:
a. Wawancara
Menurut Sugiyono (2016), wawancara adalah merupakan pertemuan dua
orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat
dikonstruksikan makna dalam suatu proses tertentu. Pada penelitian ini
wawancara dilakukan untuk mengetahui alur pelaksanaan pengodean kasus
external cause dan faktor penyebab ketidaktepatan kode external cause.
b. Observasi
Menurut Notoatmodjo (2012), observasi adalah suatu prosedur yang
berencana, yang antara lain meliputi melihat dan mencatat jumlah dan taraf
aktivitas tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pada
penelitian ini observasi dilakukan untuk mengamati alur pelaksanaan
pengodean external cause.
c. Studi Dokumentasi
Selain dengan melakukan observasi, untuk memperoleh hasil yang
maksimal peneliti juga melakukan studi dokumentasi yaitu dengan melihat
Standar Operasional Prosedur.
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F. Teknik Validasi Data
Validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek
penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Validasi dibagi menjadi
validasi internal dan eksternal. Validasi internal berkenaan dengan derajat akurasi
desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Validasi data dapat dilakukan dengan
perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi,
diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan membercheck (Sugiyono,
2016). Menurut Sugiyono (2016), dalam suatu penelitian validasi data dapat
dilakukan dengan triangulasi, yang terbagi menjadi 3 yaitu Triangulasi sumber,
triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.
Validasi data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi
sumber dan triangulasi teknik.
1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber merupakan cara untuk menguji kredibilitas data yang
dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa
sumber. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan,
mana pandangan yang sama, yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut.
Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan kepada Kepala Instalasi
Rekam Medis di RSUD Wates untuk keabsahan data penelitian, sedangkan
untuk ketepatan kode dilakukan validasi data dengan pakar koding berlatar
belakang D3 Rekam Medis.
2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik merupakan cara untuk menguji kredibilitas data yang
dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik
yang berbeda. Triangulasi teknik dengan melakukan perbandingan hasil antara
wawancara, observasi dan studi dokumentasi.
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G. Metode Pengolahan Data
Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa langkah yaitu:
1. Editing (Pengolahan Data)
Perolehan data dari hasil studi dokumentasi, wawancara, dan observasi
dilakukan editing untuk memeriksa supaya tidak terdapat kesalahan.
2. Coding
Merupakan kegiatan berupa merubah data berbentuk huruf menjadi data
berbentuk angka atau kode. Kegiatan ini sangat penting dalam pengolahan dan
analisis data menggunakan komputer. Dalam penelitian ini, peneliti akan
melakukan coding wawancara dengan mengubah data hasil wawancara
berdasrkan karakteristik responden dan hasil wawancara.
3. Data Entry
Setelah data dikoding maka langkah selanjutnya akan melakukan entry data
atau memasukkan data. Dalam penelitian ini, peneliti akan memasukkan data
berupa data yang sudah dikode.
4. Cleaning
Cleaning akan dilakukan dengan cara melakukan pengecekan kembali untuk
melihat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan kode, ketidaklengkapan
atau sebagainya kemudian jika terdapat kesalahan maka dapat dilakukan
pembetulan atau koreksi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan
kembali pada hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
5. Tabulating
Tahap mengubah data yang sudah didapat kemudian disusun dalam bentuk
tabel agar mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, peneliti
akan melakukan tabulating pada hasil studi dokumentasi.
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H. Analisis Data
Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang
penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016).
Menurut Sugiyono (2016), langkah-langkah dalam analisis data yaitu:
1. Data Reduction (Reduksi Data)
Mereduksi berarti merangkum, memilih-milih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Pada
penelitian ini reduksi data yang dilakukan dengan merangkum dan memilah
hasil pengodean yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi yang diperlukan
dalam penelitian ini.
2. Data Display (Penyajian Data)
Setelah data direduksi atau dirangkum, selanjutnya data akan di dispaly
atau disajikan dalam bentuk yang semakin mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan
Menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian atau merumuskan suatu
pernyataan yang proporsional. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini
diperoleh dari hasil dan pembahasan.
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I. Etika Penelitian
1. Sukarela
Penelitian harus bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan atau tekanan
secara langsung maupun tidak langsung dari penelitian kepada
calon responden atau sampel yang akan diteliti.
2. Persetujuan
Maksud dan tujuan penelitian dijelaskan sebelum melakukan penelitian.
Jika responden setuju, maka peneliti memberikan lembar persetujuan untuk
ditandatangani.
3. Tanpa nama
Peneliti tidak mencantumkan nama subyek penelitian, namun hanya diberi
simbol atau kode guna menjaga privasi responden.
4. Kerahasiaan
Kerahasiaan data-data yanga didapatkan dari responden dijamin oleh
peneliti, termasuk dalam forum ilmiah atau pengembangan ilmu baru. Peneliti
hanya akan mengungkapkan data yang didapatkan tanpa menyebutkan nama
asli subyek penelitian.

J. Pelaksanaan Penelitian
1. Tahap Persiapan
Tahap persiapan meliputi kegiatan studi pendahuluan oleh peneliti di
RSUD Wates dengan mengambil data pada berkas rekam medis kode external
cause kasus kecelakaan kemudian mewawancarai petugas rekam medis, setelah
itu mulai merumuskan masalah dan merencanakan instrumen yang dibutuhkan
untuk mengumpulkan data pada saat penelitian. Kegiatan ini dirumuskan dalam
proposal penelitian. Kemudian peneliti mengajukan proposal pada dosen
pembimbing dan melakukan uji proposal. Setelah proposal diujikan dan
disetuji oleh dosen pembimbing, peneliti mengurus perizinan penelitian ke
PPPM. Proposal diserahkan ke RSUD Wates.
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2. Tahap Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus
2018. Tahap pertama melakukan wawancara dengan petugas rekam medis.
Tahap kedua dengan melakukan observasi menggunakan check list berupa
pertanyaan kepada petugas rekam medis dan mengambil data yang diperlukan
mengenai faktor penyebab ketidaktepatan kode di RSUD Wates.
3. Tahap Akhir
Tahap akhir penelitian adalah melakukan penyelesaian dan menyusun
laporan dari hasil observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Data yang
diperoleh dirangkum dan dipilih kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan
tabel. Setelah seluruh hasil dijabarkan dalam pembahasan, kemudian
disimpulkan dan memberikan saran yang sesuai dengan tujuan peneliti.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil
1. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Wates
a. Sejarah RSUD Wates
Menurut sejarahnya RSUD Wates adalah kelanjutan dari peninggalan
pemerintah penjajahan Belanda, terletak disebelah alun-alun Wates. Setelah
kemerdekaan keberadaannya tetap dilestarikan, hingga pada tahun 1963
ditetapkan dengan Peraturan Daerah TK II Kulon Progo Nomor 6 Tahun
1963. Saat itu kedudukan rumah sakit masih menjadi satu dengan Dinas
Kesehatan Rakyat (DKR).
Rumah Sakit Umum Daerah Wates ditingkatkan kelasnya menjadi kelas
C dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menkes Nomor 491/SK/V/1994
tentang Peningkatan kelas RSUD Wates milik Pemda TK II Kulon Progo.
Upaya untuk meningkatkan RSUD Wates dalam pengelolaannya agar lebih
mandiri terus diupayakan, salah satunya dengan mempersiapkan RSUD
Wates menjadi Unit Swadana melalui tahap ujicoba selama 3 tahun. Setelah
menjalani ujicoba maka ditetapkan menjadi RSUD Unit Swadana melalui
SK Bupati No. 343/2001. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:
720/Menkes/SK/VI/2010 tentang Peningkatan Kelas RSUD Wates Milik
Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai RSUD kelas B Non
Pendidikan pada tanggal 15 Juni 2010. Namun sejak tanggal 19 Januari
2015 berdasarkan SK Menteri Kesehatan No. HK 02.03/I/0085/2015 RSUD
Wates sudah menjadi RSUD Kelas B Pendidikan. Sejak berdirinya RSUD
Wates telah mengalami pergantian pimpinan. Berikut daftar urutan Direktur
RSUD Wates:
1) dr. Samadikun Maryadi

Tahun 1966-1977

2) dr. M. Harsono

Tahun 1977-1987

3) dr. Edhi Jatno, MMR

Tahun 1987-2001

4) dr. Moerlani M Dahlan, Sp.PD

Tahun 2001-2005

5) dr. Bambang Haryanto, M.Kes

Tahun 2005-2012
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6) dr. Lies Indriyati, Sp.A

Tahun 2012-Sekarang

Visi dan Misi RSUD Wates
1) VISI
Menjadi Rumah Sakit pendidikan dan pusat rujukan yang unggul dalam
pelayanan.
2) MISI
Berikut ini Misi RSUD Wates:
a) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
yang prefessional berorientasi pada kepuasan pelanggan.
b) Mengembangkan managemen rumah sakit yang efektif dan efisien.
c) Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman dan harmonis.
d) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
e) Melindungi dan meningkatkan kesejahteraan karyawan.
f) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan.
b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan di RSUD Wates
1) Pelayanan Rawat Jalan
Pelayanan rawat jalan yaitu pemeriksaan kesehatan yang diberikan
kepada pasien, tanpa harus menjalani rawat inap di rumah sakit.
Pelayanan rawat jalan di RSUD Wates terdiri dari berbagai poliklinik dan
juga dokter yang sesuai dengan spesialisasinya. Berbagai macam
poliklinik di antaranya:
a) Poliklinik Fisioterapi/Rehabilitasi Medik
b) Poliklinik Kebidanan
c) Poliklinik Gizi
d) Poliklinik Penyakit Anak
e) Poliklinik Penyakit Bedah
f) Poliklinik Penyakit Dalam
g) Poliklinik Penyakit Jiwa/Psikiatri
h) Poliklinik Penyakit Gigi dan Mulut
i) Poliklinik Penyakit Kulit dan Kelamin
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j) Poliklinik Penyakit Mata
k) Poliklinik Penyakit THT
l) Poliklinik Syaraf/Neurologi
m) Poliklinik Orthopedi
2) Pelayanan Rawat Inap
Instalasi rawat inap memberikan pelayanan rawat inap bagi pasien
yang sedang menderita sakit dan diharuskan untuk menjalani rawat inap
di RSUD Wates disesuaikan dengan kebutuhan pasien yang meliputi
ruang kelas I, II, III dan ruang kelas utama (VIP), ada 17 bangsal untuk
pelayanan rawat inap. Beberapa kasus pasien diharuskan menjalani
perawatan rawat inap diruang isolasi untuk mencegah terjadinya
penularan ke pasien lain atau untuk melindungi pasien itu sendiri. Ruang
kelas rawat inap di RSUD Wates di antaranya:
a) Kelas Utama (Melati)
b) Kelas I (Melati, Dahlia, Cempaka, Anggrek, Wijaya Kusuma)
c) Kelas II (Cempaka, Flamboyan, Wijaya Kusuma, Kenanga)
d) Kelas III (Anggrek, Bougenville, Cempaka, Edelwais, Gardenia,
Wijaya Kusuma, Kenanga)
e) Non Kelas III (NICU, Perina Bermasalah, Kamar Bersalin, ICU,
MUS, Cempaka Isolasi, Edelwais Isolasi, Gardenia Isolasi, Perina
Isolasi, HCU Bougenville, HCU IGD, HCU Cempaka, Bougenville
Isolasi)
3) Pelayanan Penunjang
Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan yang bertujuan
membantu menegakkan diagnosa medis. Dengan ditegakkannya diagnosa
medis yang tepat, maka pelayanan rawat jalan maupun rawat inap dapat
dipertanggungjawabkan hasilnya. Berbagai macam pelayanan penunjang
di RSUD Wates di antaranya:
a) Pelayanan Administrasi
b) Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah
c) Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
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d) Pelayanan Farmasi (24 jam)
e) Pelayanan Gizi
f) Pelayanan Instalasi Laboratorium Klinik (24 jam)
g) Pelayanan Informasi, Wartel, Koperasi
h) Pelayanan Instalasi Radiologi
i) Pelayanan Keuangan (Kasir)
j) Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
k) Pelayanan Fisioterapi
l) Pelayanan Hemodialisa
m) Pelayanan Treadmil
n) Pelayanan Ketertiban dan Keamanan
c. Sejarah dan Perkembangan Rekam Medis di RSUD Wates
Sejarah Rekam Medis RSUD Wates dapat diketahui melalui seksi
Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pada awal berdirinya, kegiatan
pencatatan medis pasien telah mulai dilaksanakan di RSUD Wates. Pasien
yang semakin banyak, membuat catatan medis pasien di RSUD Wates
semakin hari semakin bertambah pula, sampai akhirnya di RSUD Wates
terbentukalah tata kerja dan organisasi rumah sakit yang dinamakan catatan
medis. Semakin berkembangnya ilmu dan pengetahuan, maka catatan medis
menjadi bidang rekam medis dan kemudian membawahi seksi bidang
Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pada tanggal 1 Januari 2014 Seksi
Rekam Medis berubah menjadi Instalasi Rekam Medis. Sejak berdirinya
RSUD Wates, tidak hanya nama saja yang berubah, tetapi pimpinan juga
mengalami pergantian, antara lain:
1) Bp. Tupin

Tahun 1978-1994

2) Bp. Sutrasno

Tahun 1994-1997

3) Ibu Sri Yulianti

Tahun 1997-2001

4) Ibu Urip Tugiarti

Tahun 2001-2004

5) Bp. Tupin

Tahun 2004-2005

6) Ibu Sriyamti, A.Md

Tahun 2005-2006

7) Bp. Joko Budi S, SKM, M.Kes

Tahun 2006-2007
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8) Ibu Eny Suratmini, SKM

Tahun 2007-2013

9) Ibu Dewi Natalia, A.Md

Tahun 2014-Sekarang

d. Struktur Organisasi Rekam Medis di RSUD Wates
Direktur
dr. Lies Indriyati, Sp.A
Sp.A

Wadir Administrasi
Umum dan Keuangan

Wadir Pelayanan

Instalasi Rekam Medis dan
Informasi

Unit TPP

TPP RJ

Unit Pengolahan Berkas,
Pengolahan Data dan

Assembling

TPP IGD
Coding
TPP RI
Analisis
Distribusi

Filing

Visum Et Repertum

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Instalasi RM RSUD Wates
Sumber : Unit Instalasi Rekam Medis di RSUD Wates
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2. Hasil
a. Prosedur Pengodean External Cause pada kasus kecelakaan di RSUD Wates
Prosedur pengodean di RSUD Wates menggunakan buku ICD 10
manual. Berdasarkan hasil observasi, berikut adalah langkah-langkah proses
pengodean di RSUD Wates sebagai berikut:
1. Petugas koding membaca diagnosa yang akan di kode untuk menentukan
lead term.
2. Petugas koding menggunakan buku ICD 10 Volume III untuk
menemukan istilah atau diagnosa yang dicari.
3. Petugas koding membaca dan mengikuti petunjuk tanda baca di ICD
yang tertera di diagnosa tersebut.
4. Semua diagnosa yang mempengaruhi perawatan diberi nomor kode
diagnosis ICD 10.
5. Kode yang dicantumkan harus berurutan secara benar yaitu dimulai dari
diagnosa utama hingga diagnosa sekunder .
6. Petugas koding menggunakan ICD 10 Volume I untuk memeriksa
kebenaran nomor kode yang dipilih.
7. Untuk pasien pulang rawat inap, petugas koding mencantumkan nomor
kode tersebut ke dalam kolom kode diagnosa pada Resume Pasien
Pulang.
8. Petugas koding melakukan entry kode diagnosa ke dalam komputer
sebagai proses indeksing.
Pada prosedur pengodean external cause kasus kecelakaan di RSUD
Wates petugas coding mengode seluruh kasus kecelakaan dengan kode
V89.9 seperti pada kasus sebagai berikut; pasien jatuh dari motor
terserempet truck saat kejadian kepala terbentur jalan sampai helm pecah di
kode dengan V89.9 dan pasien pengendara motor di tabrak motor dari arah
belakang saat dalam perjalanan pulang juga di kode dengan V89.9,
sedangkan jenis tabrakannya pun berbeda. Pada prosedur pengodeannya di
RSUD Wates berpedoman pada SPO dengan Nomor Dokumen MKI/449.
1/06/2015 tentang Pemberian Kode Penyakit Dan Tindakan (Koding)
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Rekam Medis Rawat Inap yang diterbitkan pada tanggal 06 Agustus 2015.
Namun belum berdapat SPO yang mengatur secara khusus terkait
pengodean external cause. Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti
laksanakan pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan responden A terkait SK
atau SPO yang secara khusus membahas tentang external cause:
“Oh kalau itu nggak ada..”
Responden A
Hal senada juga disampaikan oleh triangulasi sumber di RSUD Wates pada
tanggal 21 Agustus 2018 berikut:
“Kalau SPO yang secara khusus membahas tentang external cause itu
belum ada, adanya SPO yang membahas secara umum tentang
Pemberian Kode Penyakit dan Tindakan aja dek..”
Triangulasi Sumber
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa SK atau SPO
yang secara khusus membahas external cause tidak ada, tetapi mengacu
pada SPO terkait Pemberian Kode Penyakit Dan Tindakan yang diterbitkan
pada tanggal 06 Agustus 2015.
b. Faktor Penyebab Ketidaktepatan Kode External Cause di RSUD Wates
Berdasarkan wawancara selama penelitian di RSUD Wates terdapat
faktor yang mempengaruhi ketidaktepatan pengodean kode external cause
pada kasus kecelakaan pada tahun 2017 yang telah dilakukan dengan
Dokter, coder, kepala rekam medis dan perawat diketahui faktor penyebab
ketidaktepatan kode external cause berdasarkan Man, Material, Machine,
Method, Money. Pernyataan tentang faktor-faktor penyebab tersebut
terdapat dalam kutipan wawancara sebagai berikut:
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Material

Man
Coder hanya 1 orang
Pekerjaan yg tinggi
Tidak konsentrasi

SIMRS tidak
memfasilitasi sampai
dengan karakter ke 5

Belum ada pengembangan
terhadap SIMRS

Ketidaktepatan
kode external
cause

Pada formulir
assesment tidak tidak
ada keterangan
aktivitas korban

Machine

Gambar 4.2 Diagram Fishbone Faktor Ketidaktepatan Kode External Cause
di RSUD Wates

1) Man (Manusia)
Faktor penyebab ketidaktepatan pengodean kode external cause pada
kasus kecelakaan di RSUD Wates salah satunya disebabkan oleh faktor
tenaga kerja (man), dan volume pekerjaan yang tinggi, coder mengode
100 berkas rekam medis rawat inap perhari dan merangkap sebagai
koordinator surveilen dan juga mengecek kembali kode pada berkas
rekam medis rawat jalan sehingga kurang teliti dalam menggali external
cause, selain itu coder rawat inap hanya 1 orang. Seperti yang
disampaikan oleh responden A terkait penyebab dari ketidaktepatan dari
segi SDM dan latar belakang pendidikan sebagai berikut:
“Karena saya hanya sendiri yang mengoding rawat inap, padahal
disamping itu saya masih punya ketugasan sebagai koordinator
surveilen RS yang tugasnya banyak sekali, sehingga menjadi kurang
konsentrasi dan untuk pelaporan juga tidak terlalu dibutuhkan gitu,
kalau latar belakang pendidikan sudah D3 RM semua dek..”
Responden A
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Hal ini diperkuat dengan hasil triangulasi sumber, yang di kutip dalam
hasil wawancara berikut:
“Iya dek disini coder untuk rawat inap cuma 1 dan sudah berlatar
belakang pendidikan D3 RM semua..”

Triangulasi Sumber
Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa untuk mendapatkan
kode yang tepat dan lengkap untuk menghasilkan laporan morbiditas
pasien yang akurat perlu adanya penambahan coder rawat ianp.
Selain coder pada rawat inap hanya berjumlah 1 orang, tingkat
pengetahuan petugas pengodean yang berbeda tentang pemberian kode
external cause dan kurangnya kepedulian untuk kode external cause juga
menjadi salah satu faktor penyebabnya.
Keterangan yang disampaikan oleh salah satu responden:
“Tidak terlalu penting sih.. emm soalnya kan tergantung dokternya

juga kalau di penunjangnya seperti lembar assesment gawat darurat
tidak dicantumkan ya sudah..”

Responden A
Keterangan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara kepada kepala
rekam medis di RSUD Wates yang menerangkan bahwa ketidaktepatan
dan ketidakterisian kode external cause disebabkan karena tidak semua
dokter mencantumkan secara rinci kronologi kejadian dan aktivitas
korban kecelakaan sehingga petugas coder tidak bisa memberikan kode
secara spesifik. Selain itu di RSUD Wates pemberian kode external
cause sampai karakter 5 belum merasa perlu dan dibutuhkan pada berkas
rekam medis. Keterangan triangulasi sumber sebagai berikut:
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“Nggak penting sih karena nggak dibutuhkan untuk dilaporan
sampai sedetail itu dan kadang dokter juga tidak mencantumkan ..”

Triangulasi Sumber
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kode
external cause karakter ke 5 tidak terlalu diperhatikan.
2) Material (Material)
Pelaksaan pengodean external cause di RSUD Wates berpedoman
pada formulir rumah sakit yang meliputi:
(a) Assesment Gawat Darurat
(b) Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi
(c) Resume Pasien Pulang
Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden A terkait formulir
pendukung dalam menetapkan external cause sebagai berikut:

“Semua digali, bisa dari assesment gawat darurat, atau cppt atau
resume, dll..”
Responden A

Hal ini diperkuat dengan hasil triangulasi sumber, yang dikutip dalam
hasil wawancara sebagai berikut:
“Kalau formulir assesment gawat darurat sih udah pasti ya, terus
sama dari lembar cppt, resume medis, ringkasan masuk keluar, dll,
tapi kadang-kadang di formulir assesment gawat darurat cuma
ditulisnya post KLL saja...”
Triangulasi Sumber
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Berdasarkan hasil wawancara di atas di ketahui bahwa formulir
pendukung yang digunakan untuk menetapkan external cause meliputi
formulir assesment gawat darurat, CPPT, dan resume pasien pulang,
namun pada formulir assesment gawat darurat belum ada informasi
terkait aktivitas korban saat kecelakaan.
3) Machine (Alat)
Pengodean diagnosa di RSUD Wates menggunakan buku ICD 10
manual yang kemudian dientri pada SIMRS, namun pada SIMRS
tersebut belum memfasilitasi kode external cause sampai dengan
karakter ke 5 dikarenakan belum adanya pengembangan terhadap
SIMRS.
Selain proses pengodean dilakukan dengan menggunakan buku ICD
10 coder juga menggunakan buku bantu berupa daftar diagnosa yang
digunakan untuk mempermudah dalam pengodean tersebut. Seperti yang
terlihat pada gambar gambar di bawah sebagai berikut:

Gambar 4.3 SIMRS RSUD Wates
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Berikut adalah hasil kutipan wawancara dengan responden A sebagai
berikut:
“Iya karena disini juga SIMRS nya tidak memadai jadi kita tidak
mengkode external cause sampai dengan karakter ke 5.. Oh iya kita
disini selain pake buku ICD 10 tahun 2010 juga dibantu pake buku
bantu dek biar lebih mudah..”

Hal tersebut diperkuat dengan wawancara kepada triangulasi sumber
sebagai berikut:
“Karena di SIMRS juga tidak memfasilitasi sampai karakter ke 5,
jadi kita tidak mengode sampai karakter ke 5 pada berkas rekam
medis. Emm.. iya kita selain menggunakan ICD 10 juga ada buku
bantu untuk mempermudah proses pengodean dek kalau memang itu
dibutuhkan..”
Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pada SIMRS untuk
kode external cause tidak di kode karena pada SIMRS sendiri tidak
memfasilitasi sampai karakter ke 5. Seperti pada gambar berikut:
4) Method (Metode)
Pelaksaan pengodean di RSUD Wates menggunakan buku ICD 10
tahun 2010 atau secara manual yang dilakukan oleh coder pasien rawat
inap. Pada pelaksanaannya berpedoman pada SPO dengan Nomor
Dokumen MKI/449. 1/06/2015 tentang Pemberian Kode Penyakit Dan
Tindakan (Koding) Rekam Medis Rawat Inap yang diterbitkan pada
tanggal 06 Agustus 2015.
Berdasarkan SPO dan hasil observasi diketahui bahwa pengodean
external cause sudah sesuai dengan SPO. Selain itu pada SPO
menjelaskan bahwa pengodean menggunakan buku ICD 10. Seperti pada
kutipan SPO berikut ini:
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Tabel 4.1 SPO Pemberian Kode Penyakit dan Tindakan (Koding)
PROSEDUR

1. Status yang telah dirakit/ assembling diterima
oleh prtugas koding
2. Petugas menuliskan kode penyakit berdasarkan
buku ICD X dan kode tindakan berdasarkan
buku ICD IX CM
3. Seluruh diagnosa penyakit, baik itu diagnosa
utama dan diagnosa sekunder dilakukan
pengkodean
4. Petugas mulai mencari kode penyakit pada buku
indeks ICD X Vol. III
5. Untuk mengecek kebenaran kode penyakit,
petugas dapat mengeceknya pada buku ICD X
Vol. I
6. Untuk kode tindakan, petugasa dapat mencari
kode tindakan pada buku ICD IX CM

7. Petugas mencatat rekam medis yang memiliki
tindakan pada buku kendali rekam medis dengan
tindakan
8. Status rekam medis rawat inap yang telah
dikode dengan lengkap diserahkan ke bagian
indeksing
Sumber: Unit Rekam Medis RSUD Wates

Tabel 4.2 Hasil Observasi Coder
No
Aspek Yang Diamati
1 Coder melakukan pengodean sesuai SPO
a. Coder menggunakan buku ICD 10 volume I
untuk mengecek kebenaran kode
b. Coder menggunakan buku ICD 10 volume III
untuk menemukan istilah atau diagnosa yang
dicari

Ya
√
√
√

Tidak Keterangan
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5) Money (Uang)
Salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi ketidaktepatan kode
external cause pada kasus kecelakaan yaitu money (uang). Namun,
berdasarkan hasil wawancara tidak ditemukan masalah yang berkaitan
dengan keuangan dalam pengodean external cause. Berikut adalah
kutipan wawancara kepada responden:
Hal ini disampaikan oleh responden A bahwa tidak ada dampaknya, yaitu
sebagai berikut:
“Hmm nggak kok ga ada dampak apa-apa kalo money..”
Responden A
Hal ini juga diperkuat oleh jawaban triangulasi sumber bahwa tidak ada
faktor dampak dari money, berikut adalah hasil kutipan wawancara:
“Tidak, tidak ada masalah atau dampak dari faktor money..”

Triangulasi Sumber
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijabarkan mengenai
penyebab satu dengan penyebab lainnya. Uraian tersebut dapat dilihat
dalam tabel dibawah ini:
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Tabel 4.3 Permasalahan Sebab Akibat
Faktor yang diamati
Man

Masalah yang terjadi
a. Kurangnya petugas koding
b. Volume pekerjaan yang tinggi
c. Kurang konsentrasi
d. Kurangnya pengetahuan petugas
terhadap external cause

Material

Formulir

assesment

menuliskan

secara

tidak
lengkap

kronologi kejadian dan aktivitas
korban kecelakaan
Machine

a. SIMRS

tidak

memfasilitasi

sampai dengan karakter ke 5
b. Belum

ada

pengembangan

terhadap SIMRS
Method

Sudah terdapat SOP pengodean,
namun belum terdapat SOP yang
membahas khusus terkait external
cause

sehingga

pengetahuan

menyebabkan

coder

external cause berkurang

terhadap
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B. Pembahasan
1. Prosedur Pengodean External Cause Pada Kasus Kecelakaan di RSUD Wates
Menurut Permenkes RI Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar
Pelayanan Kedokteran pasal 1 ayat 1 bahwa standar pelayanan kedokteran
meliputi Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan SPO, pasal 10
ayat 1 menerangkan bahwa pimpinan fasilitas kesehatan wajib memprakarsai
penyusunan SPO sesuai dengan jenis dan strata fasilitas pelayanan kesehatan
yang dipimpinnya.
Menurut Permenkes RI No.269/Menkes/Per/2008 tentang tata cara
penyelenggaraan rekam medis menyatakan bahwa, setiap dokter atau dokter
gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan
tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberi
pelayanan.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di RSUD Wates prosedur
pengodean sudah menganut pada SPO dengan Nomor Dokumen MKI/449.
1/06/2015 tentang Pemberian Kode Penyakit Dan Tindakan (Koding) Rekam
Medis Rawat Inap yang diterbitkan pada tanggal 06 Agustus 2015.
2. Faktor Penyebab Ketidaktepatan Kode External Cause Pada Kasus Kecelakaan
di RSUD Wates
Faktor penyebab ketidaktepatan kode external cause pada penelitian ini
menggunakan analisis fishbone. Analisis fishbone (tulang ikan) adalah analisis
yang digunakan mengkategorikan berbagai sebab potensial satu masalah atau
pookok persoalan dengan cara yang mudah dimengerti. Juga alat ini membatu
kita dalam menganalisis apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses. Yaitu
dengan cara memecah proses menjadi sejumlah kategori yang berkaitan dengan
proses, mencakup manusia, material, mesin, metode, dan uang (Imamoto et al,
2008).
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a. Man (Manusia)
Faktor penyebab dari ketidaktepatan kode external cause pada kasus
kecelakaan adalah karena pekerjaan yang tinggi sehingga coder menjadi
tidak fokus dalam menggali kode external cause lebih dalam. Selain itu
pada assesment gawat darurat, dokter sering tidak menuliskan kronologi
kejadian dengan lengkap dan jelas dan untuk coder rawat inap sendiri hanya
berjumlah 1 orang.
Job description merupakan pernyataan tertulis yang meliputi tugas,
wewenang, tanggung jawab, dan hubungan-hubungan lini baik ke atas
maupun ke bawah (Ardana, 2012).
b. Material (Material)
1) Assesment Gawat Darurat
Menurut KARS (2012) pada Elemen Penilaian AP.1, ketika pasien
diterima di rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan/pengobatan rawat
inap atau rawat jalan, harus diidentifikasi kebutuhan pelayanannya
melalui suatu proses asesment secara lengkap untuk menetapkan alasan
kenapa pasien perlu datang berobat ke rumah sakit. Agar asesment
kebutuhan pasien konsisten, rumah sakit menetapkan dalam kebijakan,
isi minimal dalam dari asesment yang harus dilaksanakan oleh dokter,
perawat dan staf disiplin klinis lainnya. Setiap formulir yang asesment
yang digunakan mencerminkan kebijkan dari rumah sakit tersebut.
Formulir asesment gawat darurat merupakan formulir yang digunakan
untuk pengkajian tindak lanjut dari hasil penyaringan pasien agar lebih
mendalami kebutuhan pasien. Untuk pasien gawat darurat, asesment
medis berdasarkan kebutuhan dan kondisi pasien.
Keterangan external cause pada lembar assesment gawat darurat di
RSUD Wates terdapat pada kolom anamnesis. Dalam pengisian lembar
assesment gawat darurat ini diisi oleh dokter yang berjaga di UGD.
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2) Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi
Menurut KARS (2012) pada elemen penilaian AP.1.5, catatan
perkembangan pasien terintegrasi merupakan proses perencanaan asuhan
pasien menggunakan assesment awal pasien dan assesment ulang secara
periodik untuk menetapkan dan menyusun priorotas pengobatan,
prosedur, asuhan keperewatan, dan asuhan lain untuk memenuhi
kebutuhan pasien. Rencana assesment ulang pasien harus mencerminkan
tujuan yang bersifat individual, obyektif dan sasaran asuhan yang
realistik untuk memungkinkan assesment ulang dan revisi rencana
pelayanan. Rencana asuhan tersebut dicantumkan dalam rekam medis
pasien dan dikembangkan dalam waktu 24 jam setelah pasien diterima
dirawat inap. Pengintegrasian dan koordinasi aktivitas asuhan pasien
menjadi tujuan agar menghasilkan proses asuhan yang efektif dan efisien
pada penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lain dan
kemungkinan hasil asuhan pasien yang lebih baik. Aktivitas asuhan
pasien termasuk pemberian perintah, prosedur diagnostik, operasi dan
prosedur lain diperintahkan oleh yang berwenang agar bisa dilaksanakan
tepat waktu. Perintah dapat ditulis pada suatu lembar perintah yang
kemudian dimasukkan ke rekam medis pasien secara periodik atau pada
waktu pemulangan pasien. Coder pasien rawat inap di RSUD Wates
melihat keterangan eternal cause salah satunya dengan melihat pada
lembah CPPT.
3) Resume Pasien Pulang
Menurut KARS (2012) pada Standar PPK. 3, pasien sering
membutuhkan pelayanan tindak lanjut guna memenuhi kebutuhan
kesehatan berkelanjutan atau untuk mencapai sasaran kesehatan mereka.
Informasi keseahatan umum diberikan oleh rumah sakit dapat
dimasukkan bila membuat resume kegiatan harian setelah pasien pulang.
Resume atau discharge summary merupakan ringakasan dari seluruh
masa perawatan dan pengobatan pasien sebagaimana yang telah
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diupayakan oleh para tenaga kesehatan dan pihak terkait yang
ditandatangani oleh dokter yang merawat pasien (Hatta, 2013).
Keterangan external cause pada lembar resume pasien pulang di
RSUD Wates terdapat pada kolom alasan dirawat yang dituliskan oleh
dokter sesuai dengan keterangan pada lembar assesment gawat darurat.
Tetapi masih terdapat beberapa berkas rekam medis yang tidak
mencantumkan kronologi kejadian korban kecelakaan pada lembar
assesment gawat darurat.
c. Machine (Mesin)
SIMRS merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencangkup seluruh
pelayanan kesehatan diseluruh tingkat administrasi yang dapat memberikan
informasi kepada pengelola untuk proses manajemen pelayanan kesehatan
rumah sakit (Rustiyanto, 2011).
Proses pelaksanaan pengodean di RSUD Wates menggunakan buku ICD
10 manual yang dientri ke dalam SIMRS. Tetapi, SIMRS tidak
memfasilitasi kode ICD 10 sampai pada karakter ke 5.
d. Method (Metode)
Menurut Permenkes RI Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang
Standar Pelayanan Kedokteran pasal 1 ayat 1 bahwa standar pelayanan
kedokteran meliputi Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan
SPO, pasal 10 ayat 1 menerangkan bahwa pimpinan fasilitas kesehatan
wajib memprakarsai penyusunan SPO sesuai dengan jenis dan strata fasilitas
pelayanan kesehatan yang dipimpinnya.
Pelaksanaan pengodean di RSUD Wates menggunakan buku ICD 10.
Pada pelaksanaannya menganut SPO dengan Nomor Dokumen MKI/449.
1/06/2015 tentang Pemberian Kode Penyakit Dan Tindakan (Koding)
Rekam Medis Rawat Inap yang diterbitkan pada tanggal 06 Agustus 2015.
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C. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan sehingga mengakibatkan
hasilnya belum sesuai dengan harapan peneliti. Keterbatasan tersebut meliputi:
1. Peneliti kesulitan dalam melakukan wawancara dengan dokter karena terlalu
sibuk sehingga jawaban yang diberikan menjadi kurang jelas.
2. Pada lembar assesment masih terdapat banyak yang belum menuliskan
kronologi kejadian aktivitas korban kecelakaan sehingga peneliti tidak bisa
menggali lebih dalam informasi yang berhubungan dengan external cause.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1.

Petugas pengodean (coder) sudah berlatar belakang pendidikan D3 Rekam
Medis dengan pelaksanaan pengodeannya menggunakan buku ICD 10 tahun
2010 yang di entry pada SIMRS dan sudah berpedoman pada SPO dengan
Nomor Dokumen MKI/449. 1/06/2015 tentang Pemberian Kode Penyakit Dan
Tindakan (Koding) Rekam Medis Rawat Inap yang diterbitkan pada tanggal 06
Agustus 2015.

2. Penyebab dari aspek man yaitu beban pekerjaan yang tinggi sehingga petugas
coder rawat inap menjadi kurang fokus dalam menggali keterangan external
cause.
Penyebab dari aspek material yaitu pada lembar assesment gawat darurat
belum menuliskan kronologi kejadian aktivitas korban kecelakaan dengan jelas
dan mendetail.
Penyebab dari aspek machine yaitu pada aplikasi SIMRS yang tidak
memfasilitasi pengodean sampai dengan karakter ke 5.

B. Saran
1. Sebaiknya dilakukan pengembangan terhadap lembar assesment gawat darurat
dengan menambahkan aktivitas saat trauma terjadi.
2. Sebaiknya dilakukan sosialisasi kepada SDM tentang external cause pada
berkas rekam medis dan pengadaan kebijakan yang mengatur tentang external
cause pada berkas rekam medis untuk menumbuhkan kepedulian dalam
pengodean external cause pada berkas rekam medis.
3. Sebaiknya dilakukan perencanaan pengembangan terhadap SIMRS untuk
pengodean karakter ke 5 sehingga informasi morbiditas dan sistem pelaporan
morbiditas menjadi tepat dan akurat.
4. Sebaiknya diadakan reward bagi coder agar coder lebih bersemangat dalam
melakukan pengodean dan lebih peduli terhadap kode external cause.
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LAMPIRAN

CEKLIS OBSERVASI CODER
No
1

2
3
4

5
6
7

Aspek Yang Diamati
Coder melaksanakan pengodean sesuai
SPO.
a. Petugas koding membaca diagnosa
yang akan dikode (lead term).
b. Petugas koding menggunakan buku
ICD 10 Volume II sebagai kamus
petunjuk.
c. Petugas koding menggunakan buku
ICD 10 Volume III untuk menemukan
istilah atau diagnosa yang dicari.
d. Petugas koding membaca dan
mengikuti petunjuk tanda baca di ICD
yang tertera di diagnosa tersebut.
e. Semua diagnosa yang mempengaruhi
perawatan diberi nomor kode ICD 10.
f. Kode yang dicantumkan harus
berurutan secara benar yaitu dimulai
dari diagnosa utama hingga diagnosa
sekunder.
g. Petugas koding menggunakan Volume
I (tabular list) untuk memeriksa
kebenaran nomor kode yang dipilih.
h. Untuk pasien pulang rawat inap,
petugas koding mencantumkan nomor
kode tersebut ke dalam kolom kode
diagnosa pada Resume Pasien Pulang.
i. Petugas koding melakukan entry kode
diagnosa ke dalam komputer sebagai
proses indeksing.
Coder membaca external cause pada
formulir gawat darurat
Coder menen`tukan lead term external
cause terlebih dahulu
Coder mencari lead term external cause
pada ICD 10 Volume III bagian external
cause of injury
Coder menambahkan karakter ke 4 yang
menunjukkan korban kecelakaan
Coder menambahkan karakter ke 5 yang
menunjukkan aktifitas korban
Coder menuliskan kode external cause
pada formulir ringkasan masuk dan
keluar

Ya

Tidak

Keterangan

8

Coder sering menjumpai formulir gawat
darurat yang tidak tercantum keterangan
terkait external cause kasus kecelakaan
9
Coder tetap mengode external cause
meski tidak lengkap
10
Coder menentukan kode external cause
sesuai dengan petunjuk pada ICD 10
Volume 2
Sumber: KTI Hibatiwwafiroh Tahun 2017

CEKLIST OBSERVASI DOKTER IGD

No

Aspek Yang Diamati

1

Dokter selalu mengkonfirmasi ulang
hasil assesment perawat

2

Dokter menuliskan kronologi pasien
kecelakaan secara lengkap pada
lembar yang tersedia

Sumber: KTI Hibatiwwafiroh Tahun 2017

Ya

Tidak

Keterangan

CEKLIST OBSERVASI PERAWAT

No
1

Aspek Yang Diamati
Perawat melaksanakan assesment
sesuai SPO

2

Perawat menuliskan kronologi pasien
kecelakaan sepeda motor secara
lengkap

3

Jika pengantar pasien tidak
mengetahui kronologi kejadian,
perawat melakukan penggalian data
terkait penyebab luar setelah pasien
sadar

4

Jika pasien tak sadarkan diri, perawat
menanyakan kronologi kejadian
kepada pengantar pasien

5

Perawat selalu menanyakan pasien
merupakan pengendara atau
penumpang atau orang yang kontak
dengan sepeda motor

Sumber: KTI Hibatiwwafiroh Tahun 2017

Ya

Tidak

Keterangan

FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
Jl. Brawijaya, Ringroad Barat, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Apakah kepanjangan dari ICD 10 ?
2. Pengodean dilakukan menggunakan ICD elektronik atau manual ?
3. Apakah terdapat buku bantu yang digunakan coder untuk mempermudah
dalam pengodean ?
4. Apakah terdapat SK atau SPO yang secara khusus membahas pengodean
tentang external cause ?
5. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan coding terkait external cause
sebelumnya ?
6. Adakah formulir pendukung dalam menetapkan external cause ?
7. Apakah anda telah mengode kode karakter ke 4 dan ke 5 pada diagnosis
external cause kasus kecelakaan di berkas rekam medis ?
8. Apakah anda mengetahui jika coding pada external cause harus
mengetahui kode karakter ke 4 untuk menunjukkan korban dari
kecelakaan dan kode karakter ke 5 untuk menunjukkan aktifitas korban
kecelakaan ?
9. Menurut anda apakah penting kode karakter ke 4 dan ke 5 ?

Sumber: KTI Herlinawati dan Ernawati 2015

FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
Jl. Brawijaya, Ringroad Barat, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Apakah Dokter menuliskan kronologi pasien kecelakaan secara lengkap ?
2. Apakah Dokter mengetahui kegunaan menuliskan aktifitas pada saat
kecelakaan ?
3. Apakah Dokter mengetahui pentingnya menuliskan kronologi pasien
kecelakaan secara lengkap ?

Sumber: KTI Hibatiwwafiroh Tahun 2017

LEMBAR CHECKLIST KETIDAKTEPATAN KODE EXTERNAL CAUSE
PADA KASUS KECELAKAAN

No

Extenal Cause

Keterangan kode external
cause karakter ke 5
Ada

1

Post KLL sepeda motor ½ jam yang lalu,
pusing, kepala tidak terbentur

2

Post KLL riwayat pingsan, tidak ingat
kejadian, nyeri kepala, nyeri diwajah dan
kedua tangan

3

Pasien dikatakan jatuh dari motor, pingsan,
lupa kejadian, mual, nyeri kepala buyer

4

Pengendara sepeda ontel KLL, pingsan,
pusing, muntah, lupa kejadian

5

Pasien terjatuh dari sepeda ontel saat akan
berangkat ke sekolah, nyeri di siku tangan
kiri

6

Pasien jatuh dari truck yang terguling
posisi tengkurap, nyeri kepala, muntah,
mual, nyeri pada kedua kaki karena
tertindih besi

7

Pasien terjatuh dari sepeda motor dan tidak
memakai helm, pingsan, pusing, luka robek
di telinga kanan, luka lecet di wajah

8

Jatuh dari motor, pingsan, nyeri kepala dan
leher, nyeri kaki kiri, sesak

Tidak Ada

9

Pasien terserempet sepeda motor, pusing,
pingsan, muntah

10

Pasien jatuh dari sepeda motor, tidak ingat
kejadian

11

Jatuh dari motor jam 16.00, mual, muntah,
nyeri pipi kanan dan pinggang kiri

12

Jatuh dari sepeda jam 19.00, sadar, mual,
muntah tampak bingung, trauma dada

13

Pasien jatuh dari motor terserempet truck
saat kejadian kepala terbentur jalan sampai
helm pecah, sadar, pusing, mual, muntah

14

Ditabrak motor dari belakang jam 20.00
pusing, mual, muntah, kepala belakang
benjol, pasien tidak ingat saat kejadian

15

Terjatuh dari motor pusing, pingsan, mual,
muntah, bengkak pada paha kanan

16

Pasien ditabrak motor dari arah belakang
saat sedang berjalan kaki, jatuh tersungkur,
kepala membentur pinggir jalan, luka di
kepala, pingsan, nyeri kepala, mual,
muntah, penglihatan kabur

17

KLL jatuh pasien mengeluh jatuh dari
motor, buyer, pingsan

18

Post KLL sepeda motor, pingsan, lupa
kejadian, nyeri kepala

19

Post KLL sepeda motor, pasien tidak ingat
kejadiannya, pusing, mual, muntah

20

Pasien dikatakan jatuh dari motor, pingsan,
pusing, mual, muntah

21

Post KLL jatuh dari motor tidak memakai
helm, luka robek di pipi kanan, nyeri
kepala, mual, muntah, tidak ingat kejadian,
lecet dikaki , nyeri tangan dan kaki kiri

22

Post jatuh dari sepeda motor diantar oleh
penolong, pingsan, mual, muntah tampak
darah dari mulut

23

Post KLL pasien mengendarai sepeda
motor terjatuh, kepala membentur pinngir
jalan, mual, muntah, pusing

24

Post KLL, pingsan, tidak ingat kejadian,
pusing, mual, muntah

25

Post KLL jatuh dari motor pusing, muntah

26

Jatuh dari motor luka sobek di kepala
pingsan, muntah, nyeri di daerah area
kepala

27

Post KLL pingsan, lupa kejadian muntah
benjol di kepala nyeri di siku kanan

28

Pasien yang sedang mengendarai motor
tiba-tiba terjatuh sendiri, pingsan,
terdeteksi gumpalan, muntah, kejang, sakit
kepala

29

KLL jatuh dari motor, luka di wajah kiri,
pingsan

30

Post KLL jatuh dari motor + 30 menit,
muntah 2x curiga sempat tidak sadar
beberapa saat. Saat bangun mau menyusu,
kerat GD

31

Post KLL, nyeri kepala, mual, muntah,
pingsan

32

Pasien post jatuh dari motor jam 11.30,
luka robek di atas bahu, luka lecet di pipi
kanan, tangan dan kaki, nyeri kepala, mual,
muntah

33

Post KLL, pingsan, lupa kejadian, muntah,
nyeri, luka sobek di dagu, luka lecet di
tangan dan kaki

34

Post KLL jatuh dari motor, pingsan,
pusing, mual, muntah, pergelangan tangan
kanan nyeri, prasangka adanya pandangan
double pada saat kejadian

35

Post jatuh dari motor, pingsan, bingung,
tidak ingat kejadian, nyeri pada kepala,
muntah

36

KLL motor, penurunan kesadaran

37

Post KLL pengendara motor ditabrak
angkot, sadar, kepala terbentur, pusing,
pakai helm, nyeri tangan kanan

38

Pasien datang post jatuh dari motor,
pusing, mual, muntah, tidak ingat kejadian,
nyeri dada, sesak nafas

39

Post KLL jatuh dari sepeda motor, pusing,
nyeri kepala, muntah

40

Post KLL jalan ketabrak motor dari
belakang

41

Jalan jatuh terserempet motor, pingsan,
pusing

42

Post KLL jatuh dari sepeda motor nyeri di
bibir, perut sebelah kanan nyeri

43

Jatuh dari motor pingsan, tidak ingat
kejadian, nyeri kepala, mual, muntah

44

Post KLL, pingsan, luka robek di dahi kiri

45

Post jatuh dari motor, nyeri kaki kiri

46

Pasien post KLL pingsan, tidak ingat
kejadian, pusing, muntah

47

Pasien post jatuh dari motor, pingsan,
mual, muntah, pusing, terdapat jejas di atas
bokong kanan

48

Pasien mengalami KLL jatuh dari motor
terdapat luka di bagian kepala belakang

49

Post jatuh dari motor jam 17.00 pingsan,
muntah >5x, pusing

50

Post jatuh dari membonceng motor jatuh
keselokan, pusing, mual, badan sakit agak
greges

