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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terjadi diawal tahun 2020, 

asal mula virus ini diketahui berasa dari Wuhan, Tiongkok, dinyatakan 

sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO). Berdasarkan 

keputusan presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat yang wajib dilakukan penanggulangan karena 

berdampak pada aspek politik, ekonomi, soial budaya, pertahanan, 

keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Jumlah kasus dan jumlah 

kematian Covid-19 meningkat dengan pesat meluas lintas wilayah dan lintas 

negara, oleh karnanya pemerintah diharapkan segera meningkatkan Sumber 

Daya Manusia (SDM) dan memfasilitasi pelayanan kesehatan di rumah 

sakit sebagai Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK)(Kemenkes RI, 2020) 

Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat 

(Permenkes RI, 2020). Instalasi yang berperan penting atas pengelolaan data 

pasien adalah instalasi rekam medis, agar data pasien terintegrasi kesetiap 

unit yang ada di rumah sakit dan pelayanan kesehatan perorangan yang 

diberikan oleh rumah sakit dapat terekam di satu dokumen, maka dari itu 

diwajibkan bagi setiap rumah sakit mempunyai pengelolaan data pasien 

berupa dokumen rekam medis. 

Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen 

tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan 

lain yang telah diberikan kepada pasien, secara tertulis lengkap dan jelas 

menggunakan teknologi informasi elektronik (Kemenkes RI, 2008). Isi 

berkas rekam medis pasien seperti Surat Egibilitas Pasien (SEP), resume 

medis yang berisiskan diagnosa dan prosedur serta ditanda tangani oleh 

Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dan surat pernyataan, 

kelengkapannya sangat diperlukan sebagai syarat peningkatan kesehatan 

masyarakat, tidak hanya itu dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan, 

pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN). 

 Program JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar 

Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 

dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap 

orang yang telah membayar iuran, Program JKN diselenggarakan oleh 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang diatur dalam 

Undang-Undang No 24 tahun 2011. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum 
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yang dibentuk untuk memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat, BPJS 

Kesehatan mengacu terhadap prinsip asuransi kesehatan sosial dan bersifat 

wajib (mandatory) berdasarkan undang-undang tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN). Pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah 

kepada pihak rumah sakit bersifat prospektif melalui sistem paket Indonesia 

Case Base Group’s atau INA-CBGs (BPJS Kesehatan RI, 2017). 

Sistem INA-CBG’S adalah aplikasi yang digunakan sebagai aplikasi 

pengajuan klaim rumah sakit, puskesmas dan semua Penyedia Pelayanan 

Kesehatan (PPK) bagi masyarakat. Sistem Casemix INA-CBGs adalah 

suatu pengklasifikasian dari episode perawatan pasien yang dirancang untuk 

menciptakan kelas-kelas yang relatif homogen dan berisikan pasien-pasien 

dengan karakteristik klinis yang sejenis. Case base Groups (CBG’s) suatu 

cara pembayaran perawatan pasien berdasarkan diagnosis-diagnosis atau 

kasus yang relatif sama, rumah sakit akan mendapatkan pembayaran 

berdasarkan rata-rata biaya yang dihabiskan untuk suatu kelompok 

diagnosis, pengklaiman yang dilakukan dengan sistem casemix harus 

melalui proses verifikasi berkas oleh pihak verifikator BPJS dengan 

melengkapi beberapa dokumen seperti berkas rekam medis atupun resume 

medis (Indawati, Dewi, Pramono, & Maryati, 2018). 

Menurut Peraturan BPJS Kesehatan tentang administrasi klaim, 

klaim merupakan permintaan pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh 

fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Klaim adalah tagihan dari hasil 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit berupa tenaga kerja 

seperti dokter, perawat, apoteker dan lain-lain atas kepada peserta BPJS 

Kesehatan yang berobat ataupun dirawat di rumah sakit. Segala bentuk 

klaim rumah sakit dilakukan secara kolektif setiap bulannya dengan 

melengkapi segala macam bentuk dokumen verifikasi administrasi yaitu 

surat rujukan, fotokopi kartu BPJS, Surat Egibilitas Pasien (SEP), resume 

medis yang mencantumkan diagnosa dan prosedur serta ditanda tangani 

oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dan surat pernyataan (BPJS 

Kesehatan RI, 2017). 

Keputusan Menteri Kesehatan nomor 

HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang petunjuk teknis klaim pembiayaan 

pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang 

menyelenggarakan pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, kebutuhan teknis klaim, 

dan kebutuhan pelayanan kesehatan pasien Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) yang dilakukan oleh rumah sakit sangat berpengaruh sebagai 

penyedia fasilitas pelayanan kesehatan, sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang pembebasan biaya pasien 

penyakit infeksi emerging tertentu, pembiayaan pasien yang dirawat dengan 

penyakit infeksi emerging tertentu dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan 



Universitas Esa Unggul 

 

4 
 

dispute klaim BPJS, kasus yang banyak terjadi penyebabnya adalah 

ketidaksamaan kode ICD 10 dan ICD 9 CM antara koder RS dan 

Verifikator, dan tidak adanya TTD DPJP di resume medis yang sering 

menyebabkan pending klaim(Lestari, 2021). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elis Putri dan Dina 

Sonia dengan judul Kelengkapan Berkas Rekam Medis Kasus Covid-19 

Kemenkes RI untuk Klaim Pembiayaan, Hasil yang didapat setelah 

mekakukan penelitian, ketidak lengkapan berkas rekam medis yang 

menyebabkan dispute di bagian penulisan diagnose, tanda tangan dokter dan 

kesalahan penulisan resume keluar masuk. Berkas rekam medis pasien 

Covid-19 yang lengkap menunjukan 79% dan tidak lengkap sebanyak 46%. 

Distribusi frekuensi persetujuan klaim perawatan pasien Covid-19 sebanyak 

81% dan tidak setuju sebanyak 44%(Mulyani & Sonia, 2022). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haeru Annisah dengan judul 

Faktor Penyebab Dispute Klaim BPJS Kesehatan di Rumah Sakit, dapat 

disimpulkan bahwa presentase dispute Klaim yang tertinggi disebabkan 

karena kode Diagnosa utama (DU) atau kode Diagnosa Sekunder (DS) tidak 

didukung oleh data pemeriksaan penunjang sebanyak 79,10%. Dari 5 jurnal. 

faktor penyebab pengembalian berkas klaim yaitu No. SEP salah, faktor 

penyebab pengembalian berkas klaim yaitu kesalahan koding dan 

ketidaksesuaian koding, faktor penyebab pengembalian berkas klaim yaitu 

resume medis tidak lengkap. Dan faktor penyebab pengembalian berkas 

klaim yaitu tidak lolos verifikasi administrasi dan ketidaksesuaian data 

administrasi(Annisah, 2021b). 

Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang merupakan rumah sakit 

tipe B yang berlokasi di Jl.jend Ahmad Yani No.9 Rt 001/ Rw 003 Sukaasih, 

kec. Tangerang, kota Tangerang, Banten, memiliki fasilitas kamar 40 ruang 

dengan kapasitas tempat tidur 402 buah, dengan berbagai pelayanan medis 

maupun non medis dan pada saat terjadi pandemi Covid-19 Rumah Sakit 

Umum Kabupaten Tangerang menjadi rumah sakit penyedia pelayanan 

Covid-19. Hasil Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti tanggal 15 

Desember 2021 di instalasi Casemix Rumah sakit Umum Kabupaten 

Tangerang, kasus yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak 593 orang dan 

yang di ajukan ke verifikasi terdapat 593 berkas, dengan 204 kasus dispute 

pada klaim pasien Covid-19, hasil observasi awal berkas yang digunakan 

merupakan berkas pada bulan Oktober – Desember 2020 sebanyak 61 

berkas,  dengan faktor penyebab C2 sebanyak 56 berkas (91,8%), C5 

sebanyak 2 berkas (3,2%), C6 1 berkas (1,6%) , C7 Sebanyak 2 berkas 

(3,2%). Dampak yang terjadi karena dispute klaim sangat dirasakaan oleh 

pihak rumah sakit seperti terhambatnya pembayaran yang seharusnya tepat, 

beban kerja yang bertambah akibat perlu adanya verifikasi ulang, ataupun 
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fasilitas serta pengobatan yang harus tetap berjalan dan perlu adanya dana 

yang dikeluarkan. 

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang Tinjauan Faktor Penyebab Dispute Klaim 

BPJS Pada Pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang 

Sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Covid-19. 

1.2. Rumusan Masalah 

Setelah penulis menguraikan latar belakang diatas, penulis dapat 

mengambil sebuah rumusan masalah Bagaimana Faktor Penyebab Dispute 

Klaim BPJS pada pasien Covid-19 di RSU Kab. Tangerang. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mendapatkan gambaran mengenai faktor yang mengakibatkan Dispute 

klaim BPJS pada pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum kabupaten 

Tangerang sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Covid-19 . 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi SPO Klaim BPJS pada pasien Covid-19 di RSU 

Kabupaten Tangerang 

2. Mengidentifikasi kriteria kode klaim dispute pasien Covid-19 pada 

Berita Acara Hasil Verifikasi BPJS 

3. Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya dispute berdasarkan 

kode dispute yang tertera dalam Berita Acara Hasil Verifikasi BPJS 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bagi Penulis 

Penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman di bidang 

Pelayanan Kesehatan khususnya terkait klaim BPJS pada kasus Covid-19 

dan dapat mengetahui bagaimana proses Klaim yang dilakukan pada pasien 

Covid-19 yang selama 1 tahun ini baru terjadi. 

1.4.2. Bagi Rumah Sakit 

Manfaat penelitian ini bagi Rumah Sakit dapat memberikan 

informasi dan masukan untuk pihak Rumah Sakit, khususnya tentang 

pengelolaan Klaim BPJS pada pasien Covid-19. 
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1.4.3. Bagi Institusi Pendidikan 

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan referensi 

penelitian lain. 

2. Memberikan informasi dibidang pendidikan kesehatan tentang 

bagaimana proses Klaim BPJS pada pasien Covid-19. 

3. Menambah bacaan di perpustakaan Universitas Esa Unggul guna 

menambah pengetahuan mahasiswa jurusan Rekam Medis dan 

Informasi Kesehatan dalam memahami Klaim BPJS pada pasien 

Covid-19.  

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Kabupaten 

Tangerang Jl.jend Ahmad Yani No.9 Rt 001/ Rw 003 Sukaasih, kec. 

Tangerang, kota Tangerang, Banten. Meneliti tentang faktor yang 

mengakibatkan Dispute Klaim BPJS pada pasien Covid-19, penelitian ini 

dilakukan di unit Casemix Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, 

dilihat dari jumlah berkas Klaim Dispute pasien Covid-19 yang banyak 

dikembalikan oleh Verifikator BPJS dikarenakan beberapa faktor, hal 

tersebut mengakibatkan terhambatnya pembayaran dana Klaim BPJS pasien 

Covid-19. Sedangkan pembayaran dana klaim BPJS sangat mempengaruhi 

pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Rumah Sakit yang menyediakan 

fasilitas pelayanan pasien Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian Mix Method. Dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui 

pengamatan dokumen yang dikembalikan pihak verifikator BPJS kepada 

Rumah Sakit. 
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