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ABSTRAK 

 

NUR DIANING, Tinjauan Kebutuhan Tenaga Koding Rawat Jalan Dalam Pelaksanaan 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Tahun 

2014. Program D III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, FIKES, Universitas Esa 

Unggul, Jakarta : Th 2014, 64 halaman, 8 tabel, 9 lampiran. 

Tenaga kerja merupakan komponen yang penting dalam suatu kegiatan pekerjaan. 

Pelaksanaan JKN adalah terobosan baru dari Kementerian Kesehatan RI dalam menyediakan 

jaminan kesehatan untuk masyarakat. JKN mulai diterapkan 1 Januari 2014, RSUP Persahabatan 

merupakan salah satu penyelenggara JKN. Penulis ingin mengetahui tenaga koding rawat jalan 

sudah memenuhi kebutuhan atau belum. Perumusan masalah dalam penelitian di RSUP 

Persahabatan ini adalah Berapa kebutuhan tenaga koding rawat jalan dalam pelaksanaan program 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Tujuan penelitian 

ini dibagi menjadi 2 umum dan khusus, umum yaitu Mendapatkan jumlah tenaga koding rawat 

jalan dalam pelaksanaan JKN dan tujuan khususnya yaitu Mengidentifikasi SPO Klasifikasi dan 

Kodifikasi Diagnosa pasien rawat jalan dalam pelaksanaan JKN, Menghitung lama waktu kegiatan 

pengkodingan rekam medis rawat jalan dalam pelaksanaan JKN, Menghitung beban kerja tenaga 

koding rekam medis rawat jalan dalam pelaksanaan JKN, Menghitung jumlah kebutuhan tenaga 

koding rawat jalan dalam pelaksanaan JKN dan Mengidentifikasi kendala-kendala dalam kegiatan 

pengkodingan rawat jalan dalam pelaksanaan JKN. Dengan menggunakan metode penelitian 

deskriptif penulis membuat atau mendeskripsikan hasil perhitungan jumlah kebutuhan tenaga 

koding rawat jalan JKN. Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen penelitian dengan 

cara pengamatan/observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh 

RSUP Persahabatan tidak mempunyai SPO Klasifikasi dan Kodifikasi Diagnosa Pasien Rawat 

Jalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), rata-rata waktu kegiatan pengkodingan diagnosa pasien 

rawat jalan JKN adalah 1,59 menit, beban kerja tenaga koding rawat jalan JKN adalah 167.702 

rekam medis, jumlah kebutuhan tenaga koding rawat jalan JKN adalah 3 orang dan kendala-

kendala dalam pengkodingan rawat jalan JKN adalah Beberapa diagnosa pada Form Verifikasi 

INA CBG’s Rawat Jalan masih ada yang sulit dibaca, masih ditemukan beberapa diagnosa 

menggunakan singkatan yang tidak baku. Pembahasan penelitian yang menghitung kesesuaian 

kebutuhan tenaga kerja koding dengan tenaga yang tersedia selain dari beban kerja dipengaruhi 

juga oleh lama waktu menyelesaikan koding. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah dari 

perhitungan jumlah tenaga koding yang dibutuhkan adalah 3 orang sedangkan saat ini yang 

tersedia 2 orang maka Instalasi Manajemen Informasi Kesehatan perlu menambah 1orang petugas 

untuk koding rawat jalan JKN. 
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