
JURNAL PERMATA INDONESIA Halaman 1-5
Volume 10, Nomor 2, November 2019
ISSN 2086-9185

1

Pengembangan Makanan Tape dengan Bahan Dasar dari Biji Buah
Nangka (Beton) (Artocarpus heterophyllus Lam.) yang Dikombinasikan
dengan Daun Kelor (Moringa Oleifera Lam.) sebagai Obat Antidiabetes

Development of Food “Tape” with Basic Material from Jackfruit Seeds
(Concrete) (Artocarpus heterophyllus Lam.) Combined with Moringa Oleifera

Lam. Leaves as Antidiabetic Medicine

Joko Santosoa, Dwi Ratnaningsihb
a,b Poltekkes Permata Indonesia Yogyakarta

ABSTRAK
Tape Merupakan makanan tradisional yang digemari oleh berbagai macam kalangan masyarakat dan

sudah menjadi kearifan lokal di Indonesia misalkan peuyem yang berasal dari bandung dan sudah menjadi icon
kota tersebut. Sebagian besar tape dibuat dengan bahan baku dari singkong dan ketan. Tetapi makanan tape ini
dianggap sebelah mata karena tape belum diketahui manfaat dari tape tersebut dan belum terbukti secara empiris.
kemajuan di bidang teknologi pangan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan biji nangka secara optimal.
Biji nangka selama ini menjadi limbah di beberapa kalangan masyarakat sehingga biji nangka ini dapat diolah
menjadi tape. Biji nangka mempunyai kandungan kimia yaitu karbohidrat dan protein. Daun kelor mempunyai
kandungan kimia yaitu flavonoid, vitamin dan mineral yang sangat bermanfaat untuk obat diabetes. Sehingga
peneliti tertarik untuk mengembangkan makanan tape dengan berbahan baku biji buah nangka (beton)
dikombinasikan dengan daun kelor sehingga bermanfaat untuk kesehatan. Tujuan : Menciptakan dan
mengembangkan produk kearifan lokal Indonesia terhadap makanan tape dengan berbahan baku biji nangka
yang dikombinasikan dengan daun kelor sebagai obat antidiabetes dibuktikan secara empiris.Metode penelitian
eksperimental pre-post test control group design loboratories. Penelitian ini mempunyai TKT (Tingkat Kesiapan
Teknologi) tingkat 3 karena masih dalam tahapan pengembangan secara laboratorium dan siap menuju ke TKT
lebih tinggi dan siap untuk menuju ke prototipe. Hasil : Tape biji nangka memiliki tekstur semi padat, aromatik
dan rasa manis.Kesimpulan : Biji nangka bisa diolah menjadi makanan tape dan memiliki tekstur yang semi
padat, aromatis dan rasanya manis serta memiliki kandungan protein yang tinggi yaitu 5,57% dan dapat
bermanfaat sebagai obat Diabetes Melitus tipe 2.
Kata Kunci : Tape ; Biji Buah Nangka (Beton) ; Daun Kelor ; Makanan Antidiabetes

ABSTRACT

Tape Is a traditional food that is favored by various types of people and has become a local wisdom in
Indonesia, for example peuyem from Bandung and has become an icon of the city. Most of the tapes are made
with raw materials from cassava and sticky rice. But this food tape is considered one eye because the tape has
not known the benefits of the tape and has not been proven empirically. advances in the field of food technology
are encouraging people to make optimum use of jackfruit seeds. Jackfruit seeds have been a waste in some
communities so that these jackfruit seeds can be processed into tape. Jackfruit seeds have chemical contents,
namely carbohydrates and protein. Moringa leaves have a chemical content that is flavonoids, vitamins and
minerals that are very useful for diabetes medications. So that researchers are interested in developing food tape
made from jackfruit seeds (concrete) combined with Moringa leaves so it is beneficial for health. Purpose:
Creating and developing Indonesian local wisdom products for food tape made from jackfruit seeds which are
combined with Moringa leaves as an antidiabetic drug is empirically proven. The experimental research method
pre-post test control group design loboratories. This research has a TKT (Technology Readiness Level) level 3
because it is still in the laboratory development stage and is ready to go to a higher TKT and ready to go to the
prototype. Results: Jackfruit seed tape has a semi-solid texture, aromatic and sweet taste. Conclusion: Jackfruit
seeds can be processed into food tape and has a semi-solid texture, aromatic and sweet taste and has a high
protein content that is 5.57% and can be useful as Diabetes Mellitus type 2 drug.

Keywords: Tape; Jackfruit Seeds (Concrete); Moringa Leaves; Antidiabetic Food
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PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara tropis yang

banyak ditumbuhi oleh beranekaragam jenis
tanaman, salah satunya adalah tanaman
nangka. Tanaman nangka disebut juga
dengan Artocarpus heterophyllus Lamk.
Pemanfaatan tanaman nangka telah banyak
dalam industri pangan. Namun belum semua
bagian dari tanaman nangka ini yang dapat
dikelolah secara optimal sebagai komoditi
yang bernilai tinggi. Salah satunya adalah
biji nangka, yang sering terbuang dan hanya
menjadi limbah. Hanya pada sebagian
masyarakat kecil ada yang mengonsumsi biji
nangka ini dengan cara direbus, digoreng,
disangrai, atau dikukus.

Belum banyak masyarakat yang
mengetahui pemanfaatan biji nangka serta
kandungan gizi yang terkandung didalamnya.
Permasalahan yang akan diteliti adalah
banyaknya limbah biji nangka yang kurang
banyak dimanfaatkan sehingga dapat
dikembangkan menjadi makanan olahan
yaitu tape biji daun nangka.

Tape merupakan produk olahan
dengan kearifan lokal masyarakat di
Indonesia dan banyak diminati dari oleh
semua kalangan masyarakat dikarenakan
kenikmatan dan kelezatannya. Tape adalah
produk yang dihasilkan dari proses
fermentasi, di mana terjadi suatu
perombakan bahan-bahan yang tidak
sederhana. Zat pati yang ada dalam bahan
makanan diubah menjadi bentuk yang
sederhana yaitu gula, dengan bantuan suatu
mikroorganisme yang disebut ragi atau
khamir. Ragi tape adalah bahan yang dapat
digunakan dalam pembuatan tape, baik dari
singkong dan beras ketan. Selama ini biji
nangka dimanfaatkan dengan direbus atau
dibakar dan beberapa dikalangan masyarakat
biji nangka ini menjadi limbah kemajuan di
bidang teknologi pangan mendorong
masyarakat untuk memanfaatkan biji nangka
secara optimal.

Adanya potensi gizi yang terkandung
dalam tepung biji nangka, diharapkan
pemanfaatannya dalam pembuatan olahan

makanan dapat membantu meningkatkan
konsumsi gizi yang lebih variatif bagi
masyarakat luas. Biji nangka merupakan
sumber kabohidrat (36,7g), protein (4,2 g)
dan energi (165 kkal) sehingga dapat
dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang
potensial (Astawan, 2008). Ekstraksi daun
Moringa oleifera dengan metode maserasi
dalam larutan etanol 70%, mengungkapkan
bahwa terdapat flavonoid, tannin,
anthraquinone, cardiac glycosides alkaloids,
triterpenoid, saponin, dan reducing sugars
menunjukkan bahwa flavonoid mempunyai
efek hipoglikemik, meskipun efek
hipoglikemik terpenoid tampak terlibat
dalam menstimulasi sel β pankreas dan
selanjutnya meningkatkan sekresi insulin
(Tende, 2011).

METODE PENELITIAN
Metode penelitian eksperimental

pre-post test control group design
loboratories

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil data Tape Beton (biji nangka)

Tabel 1. Hasil Data Pembuatan Tape

Dari hasil data diatas dalam membuat
tape biji nangka dibutuhkan biji nangka
sebanyak 2 kg, berat ragi 6,42g dan
lama pembuatan 48 jam.

2. Hasil data Tape biji nangka
Tabel 2. Hasil Data Uji Tape Biji Nangka
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Dari hasil data diatas adalah uji
organoleptis tape biji nangka yang
memiliki aroma khas aromatic, bentuk
semi padat, rasa manis dan memiliki pH
6.
3. Hasil data pengujian kandungan tape

biji nangka
Tabel 3. Hasil Data Kandungan Tape

Data kandungan yang ada di tape biji
nangka sebelum di tambahkan daun
kelor adalah kadar gula 2,77% dan
setelah ditambahkan daun kelor
sebesar 5,86%.

Gambar 1. Grafik Kadar Gula Tape

Dari data diatas adalah kandungan
yang ada di tape biji nangka sebelum
di tambahkan daun kelor adalah
kadar protein 4,59% dan setelah
ditambahkan daun kelor sebesar
5,57%.

Gambar 2. Grafik Kadar Protein Tape

4. Hasil uji kadar gula darah
Tabel 4. Hasil Uji Kadar Gula Darah pada Mencit

Dari hasil pengujian kadar gula
darah dihasilkan kelompok I 74,75,
Kelompok II 84,65, Kelompok III
85,2, Kelompok IV 84,45 dan
kelompok V 105,15.

Gambar 3. Kadar Gula Darah Mencit

PEMBAHASAN
Biji nangka merupakan limbah yang

jarang dimanfaatkan sebagai makanan
olahan yang bermanfaat terutama dalam
bidang kesehatan. Sehingga limbah biji
nangka ini bisa dijadikan makanan olahan
yang memiliki manfaat dan khasiat
menurunkan kadar gula dalam darah atau
sebagai obat diabetes melitus tipe 2 yaitu
dibuat menjadi tape biji nangka. Tape biji
nangka ini diharapkan bisa memperkaya
kearifan lokal akan perkembangan
pengembangan makanan terutama dalam
pembuatan tape.

Dalam pembuatan tape biji nangka
dibutuhkan 2 kg biji nangka dan ragi
sebanyak 6,42g dalam pembuatan tape.
Lama pembuatan tape atau proses
fermentasinya selama 48 jam karena dalam
waktu ini dihasilkan tape yang memiliki uji
organoleptis tape biji nangka yang memiliki
aroma khas aromatik, bentuk semi padat,
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rasa manis dan memiliki pH 6. Sehingga
dihasilkan tape yang tepat dalam melakukan
dalam proses fermentasi, hal ini juga
tergantung dari besar kecilnya bahan yang
digunakan karena semakin tebal atau besar
bahan yang digunakan maka proses
fermentasinya juga akan semakin lama
waktu yang dibutuhkan.

Kandungan kimia dalam tape biji
nangka sebelum di tambahkan daun kelor
adalah protein 4,59% dan kadar gula 2,77%
dan hasil tape setelah dilakukan
penambahan daun kelor adalah protein
5,57% dan kadar gula 5,86%. menurut
Astawan (2008), pada setiap 100 gr biji
nangka mengandung protein sebesar 4,2 g.
Hal ini menandakan bahwa dalam
pembuatan tape dengan menambahakan
daun kelor ini maka dapat menambahkan
kadar dan kandungan protein dan kadar gula
dalam proses fermentasi karena kandungan
dalam daun kelor ini banyak mengandung
vitamin, mineral, protein dan karbohidrat.

Setelah dihasilkan tape yang sesuai
atau dengan istilah lain sesuai proses
fermentasi, bentuk sediaan tapenya dan
kandungkan kimia dalam tapenya maka
perlu dilakukan uji khasiat dari tape
sehingga uji ini diharapkan dapat menambah
kemanfaatan dari tape, selain enak tapi
meliliki khasiat juga untuk menurunkan
kadar gula dalam darah. Dari hasil pengujian
kadar gula darah dihasilkan kelompok I
74,75, Kelompok II 84,65, Kelompok III
85,2, Kelompok IV 84,45 dan kelompok V
105,15.

Dari data ini dapat disimpulkan
bahwa untuk semua kelompok baik itu
kelompok I,II,III dan IV dapat menurunkan
kadar gula dalam tubuh dibandingkan
dengan kelompok kontrol yaitu kelompok V.
Tetapi yang paling efektif dalam
menurunkan kadar gula dalam darah adalah
kelompok I karena kelompok I ini paling
effektif disbanding dengan kelompok
Kontrol positif (kelompok IV) yang
diberikan obat kimia dan kelompok V
(Aquadest).

Hasil penelitian ini dihasilkan tape
dari biji nangka yang memiliki rasa yang
enak yaitu manis, bentuk yang semi padat
dan tidak menimbulkan iritasi lambung
karena pH nya 6 sehingga tidak terlalu asam
di lambung. Hasil penelitian dalam
pengujian tape biji nangka ini sudah teruji
secara empiris yaitu dengan pengujian
khasiat dari tape biji nangka ini sebagai obat
diabetes mellitus tipe 2.

Hal ini dikarenakan adanya
penambahan daun kelor dalam tape biji
nangka tersebut karena daun kelor memiliki
kandungan flavonoid dimana flafonoid ini
sebagai antioksidan dan mampu dapat
menurunkan kadar gula dalam darah dengan
menstimulasi dan memperbaiki sel beta
pankreas. Sehingga produksi insulin dalam
tubuh dapat terpenuhi kembali.

KESIMPULAN
1. Biji nangka bisa diolah menjadi makanan

tape dan memiliki tekstur yang semi
padat, aromatis dan rasanya manis serta
memiliki kandungan protein yang tinggi
yaitu 5,57%.

2. Tape biji nangka dapat digunakan sebagai
obat diabetes mellitus tipe 2 yaitu pada
kelompok I (dosis 1g ekstrak tape biji
nangka).
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Kualitas Hidup Penderita Hipertensi di Apotek Mercusuar Kaliwiro
Wonosobo

Quality of Life of Patients with Hypertensions at Apotek Mercusuar Kaliwiro
Wonosobo
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ABSTRAK

Hipertensi merupakan faktor risiko utama terjadinya kematian akibat penyakit tidak menular di
dunia.Kondisi hipertensi dengan ataupun tanpa komplikasi pada akhirnya akan menimbulkan ketidaknyamanan dan
mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan kualitas
hidup penderita hipertensi.Penelitian dilakukan dengan metode cross sectional, dengan mengkaji data dari pengisian
kuesioner dan formulir data karakteristik kesehatan oleh responden.Penelitian ini berdasarkan Etichal Clearance
No.2315/B.1/KEPK-FKUMS/VIII/2019 dariKEPK FK-UMS tanggal 03 Agustus 2019. Penelitian dilakukan
terhadap 69 penderita hipertensi yang berkunjung di Apotek Mercusuar Kaliwiro Wonosobo periode Agustus –
September 2019. Kualitas hidup diukur menggunakanThe Indonesian EQ-5D-5L Value Set. Data dianalisis
menggunakan software SPSS. Gambaran sebaran tingkat hipertensi responden dalam penelitian ini adalah hipertensi
tingkat 1 (15,94%), hipertensi tingkat 2 (33,3%), hipertensi tingkat 3 (37,68%), dan hipertensi sistolik terisolasi
(13,04%). Nilai rerata utility 0,83426±0,145946 dan nilai rerata EQ-VAS 81,74±10,841. Proporsi masalah kesehatan
tertinggi dilaporkan dalam dimensi rasa nyeri/tidak nyaman ( 69,57%),dan terendah adalah perawatan diri(5,80%).
Dari 69 responden terdapat 17,39% yang melaporkan tidak ada masalah kesehatan pada semua dimensi dengan nilai
indeks 1,000.

Kata kunci: hipertensi; kualitas hidup; EQ-5D-5L

ABSTRACT

Hypertension is a major risk factor for the occurrence of deaths from non-communicable diseases in the
world. The condition of hypertension with or without complications will eventually cause discomfort and affect the
quality of life of the sufferer. This study aimed to determine the characteristics and quality of life of hypertensive
patients. This study applied descriptive cross sectional, examined data from questionnaires and data form
characteristics of health by respondents. This research is based on the Ethichal Clearance Letter Number
2315/B.1/KEPK-FKUMS/VIII/2019 issued by KEPK FK-UMS on August 3, 2019. The study was conducted on 69
patients with hypertension visited to Apotek Mercusuar Kaliwiro Wonosobo in the period August - September 2019.
The Quality of life was measured using The Indonesian EQ-5D-5L Value Set. Data were analyzed using SPSS
software. The description of hypertension stage of respondents in this study was stage 1 hypertension (15.94%),
stage2 hypertension (33.3%), stage3 hypertension (37.68%), and isolated systolic hypertension (13.04%). The
mean utility value was 0.83426±0.145946 and the mean EQ-VAS value was 81.74±10.841. The highest proportion
of health problems was reported in the dimension of pain /discomfort (69.57%), and the lowest was self-care
(5.80%). Of 69 respondents there were 17.39% who reported no health problems in all dimensions with an index
value (utility) of 1,000.

Keywords: hypertension; quality of life; EQ-5D-5L

PENDAHULUAN
Hipertensi adalah salah satu penyebab

utama mortalitas dan morbiditas di Indonesia,
sehingga tatalaksana penyakit ini merupakan
intervensi yang sangat umum dilakukan
diberbagai tingkat fasilitas kesehatan (PERKI,
2015). Hipertensi dikenal sebagai "silent
killer" karena biasanya tidak memiliki tanda
atau gejala peringatan, dan banyak orang
tidak tahu mereka memilikinya. Bahkan

ketika tingkat tekanan darah sangat tinggi,
kebanyakan orang tidak memiliki tanda atau
gejala. Sejumlah kecil orang mungkin
mengalami gejala seperti sakit kepala tumpul,
muntah, pusing, dan mimisan yang lebih
sering. Gejala-gejala ini biasanya tidak
terjadi sampai tingkat tekanan darah telah
mencapai tahap yang parah atau mengancam
jiwa (Bell et al., 2015). Hipertensi
merupakan faktor resiko paling umum untuk



Teguh Uji Sungkowoa, dkk|Kualitas Hidup Penderita Hipertensi …..

7

penyakit kardiovaskular, termasuk penyakit
jantung koroner, gagal jantung, infark
miokard, stroke, penyakit ginjal stadium
akhir dan disfungsi ereksi (Alves et al., 2019).
Secara umum penyakit kardiovaskular
menyumbang sekitar 17 juta kematian per
tahun. Dari jumlah tersebut, komplikasi
dengan hipertensi mencapai 9,4 juta
kematian di seluruh dunia setiap tahunnya.
Hipertensi bertanggung jawab atas
setidaknya 45% kematian karena penyakit
jantung (total kematian penyakit jantung
iskemik), dan 51% kematian karena stroke
(total kematian stroke) (WHO, 2013).

Berdasarkan profil kesehatan
Kabupaten Wonosobo tahun 2017, hipertensi
merupakan penyakit yang sering dijumpai
diantara penyakit tidak menular lainnya.
Hipertensi menempati urutan pertama pada
10 besar penyakit tidak menular di
Kabupaten Wonosobo. Prevalensi kasus
hipertensi di Kabupaten Wonosobo tahun
2017 sebesar 3,8 % dengan jumlah kasus
sebanyak 20.987 kasus meningkat dari
jumlah kasus di tahun 2016 sebanyak 5.665
kasus.

Hipertensi merupakan penyakit kronis
yang sangat mengganggu kualitas hidup
penderitanya, walaupun banyak obat anti
hipertensi yang memiliki efikasi yang baik
dalam mengendalikan tekanan darah yang
tinggi, namun tidak semua pengobatan yang
diberikan memberikan hasil terapi yang
diharapkan, sehingga secara klinis tidak
berdampak baik terhadap kualitas hidupnya
(Susilo, 2014). Kualitas hidup terkait
kesehatan (HRQOL) telah menjadi semakin
penting dalam penelitian klinis selama 15
tahun terakhir. Kualitas hidup terkait dengan
persepsi individu tentang posisi dalam
kehidupan dalam konteks budaya dan sistem
nilai dan dipengaruhi secara kompleks oleh
kesehatan fisik, keadaan psikologis, tingkat
kemandirian seseorang, dan hubungan
sosial.Hipertensi berkaitan erat dengan
masalah psikologis dan emosional, terutama
dalam tekanan hidup yang berat. Studi telah
menemukan bahwa orang dengan hipertensi
memiliki indikator kualitas hidup yang lebih
buruk daripada orang tanpa kondisi. Dengan

adanya hubungan yang terbukti antara
penyakit dan HRQOL, maka
mengembangkan program intervensi yang
bertujuan untuk meningkatkan HRQOL akan
menjadi tujuan terapi baru yang relevan pada
subyek hipertensi (Xu et al., 2016). Kualitas
hidup orang dengan hipertensi dipengaruhi
oleh masalah yang berkaitan dengan
keberadaan penyakit dan sifat kronisnya,
diagnosis penyakit, dampak negatifnya pada
kesejahteraan fisik, emosi dan sosial pasien
serta aspek-aspek terkait dengan pengobatan
farmakologis (Uchmanowicz et al.,2018).
Kondisi hipertensi dengan ataupun tanpa
komplikasi pada akhirnya akan menimbulkan
ketidaknyamanan dan mempengaruhi
kualitas hidup penderita hipertensi.
Pengukuran kualitas hidup penderita
hipertensi dapat menggunakan kuesioner The
European Quality of Life 5-Dimensions atau
EuroQol-5 Dimentions (EQ-5D) yang
dikembangkankan oleh www.euroqol.org
dari Eropa. Penggunaan EQ-5D dalam studi
klinis dan dalam survei populasi, eksperimen
dengan sistem deskriptif EQ-5D, aplikasi
terkomputerisasi, interpretasi peringkat EQ-
5D dan peran EQ-5D dalam mengukur
derajat kesehatan secara mandiri (Reenen &
Janssen, 2015). Sehingga penulis ingin
melakukan penelitian secara khusus
mengenai kualitas hidup penderita hipertensi
di Apotek Mercusuar Kaliwiro Wonosobo
yang merupakan tempat praktik penulis
sebagai apoteker.

Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui karakteristik dan kualitas hidup
penderita hipertensi yang berkunjung di
Apotek Mercusuar Kaliwiro Wonosobo.

METODE
Jenis penelitian ini adalah

observasional analitik dengan pendekatan
cross sectional. Pengambilan data dilakukan
secara prospektif dengan menggunakan
kuesioner EQ-5D-5L dan formulir data
karakteristik kesehatan pada penderita
hipertensi yang berkunjung di Apotek
Mercusuar Kaliwiro Wonosobo selama
periode Aguatus sampai September 2019
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yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi
selama penelitian berlangsung.
Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah :
1. Penderita hipertensi dengan tekanan darah

sistolik lebih dari 140mmHg atau telah
didiagnosa hipertensi atau sedang
menjalani terapi hipertensi minimal 1
bulan.

2. Responden dengan umur lebih dari 17
tahun.

3. Responden merupakan pelanggan Apotek
Mercusuar dan berdomisili di kabupaten
Wonosobo.

4. Responden bersedia mengikuti penelitian
dengan menandatangani informed consent.

Kriteria ekslusi dalam penelitian ini adalah :
1. Anak-anak dan ibu hamil
2. Responden bisu dan tuli.

Pengambilan sampel dan
pengumpulan data terhadap 69 responden
yang bersedia terlibat dan mengisi kuesioner
dan formulir secara langsung di lokasi
penelitian dengan pendampingan/tatap muka
dengan peneliti. Data karakteristik kesehatan
meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan,
pekerjaan, status pernikahan, penghasilan,
asuransi, kategori Body Mass Index (BMI),
tingkat hipertensi, diagnosa/informasi
pertama, lama menderita hipertensi, riwayat
keluarga, riwayat merokok, riwayat alkohol,
olahraga, dukungan keluarga, jadwal kontrol,
diet makanan, penyakit penyerta,obat yang
diminum, jenis terapi dan riwayat minum
obat.

Instrumen menggunakan kuesioner
EQ-5D-5L yang dikembangkan oleh
EuroQoL group. Kualitas hidup responden
diukur pada 5 dimensi: kemampuan berjalan,
perawatan diri, kegiatan yang biasa
dilakukan, rasa nyeri/tidak nyaman, dan rasa
cemas/depresi (sedih). Respon dicatat pada 5
level yang menunjukan tingkat keparahan:
tidak bermasalah, sedikit bermasalah, cukup
bermasalah, sangat bermasalah, dan amat
sangat bermasalah. Kemudian diikuti dengan
penilaian sendiri kondisi kesehatan secara
keseluruhan pada EQ-VAS(visual analog
scale)dari 0 (kesehatan terburuk) samapai
100 (kesehatan terbaik (Purba et al, 2017).

Hasil pengukuran pada 5 dimensi
tersebut dikonversi menggunakanThe
Indonesian EQ-5D-5L value set dari Purba et
al (2017) untuk mendapatkan nilai indeks
(utility).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini berdasarkan Etichal

Clearance Letter Nomor 2315/B.1/KEPK-
FKUMS/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh
Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK)
Fakultas Kedokteran Universitas
Muhammadiyah Surakarta tanggal 03
Agustus 2019. Penelitian ini dilakukan
selama periode Agustus – September 2019 di
Apotek Mercusuar yang beralamat di Jalan
Lingkar Kalijati No. 4 Kelurahan Kaliwiro,
Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo,
Propinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini
diperoleh subyek sebanyak 69 responden
yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi.

Tabel 1.Frekuensi Karakteristik Responden
Karakteristik n=69 (%)

Umur
Responden

36-45 tahun 7 10,14
46-55 tahun 21 30,43
56-65 tahun 30 43,48
>65 tahun 11 15,94

Mean ± SD 57,97±10,053

Jenis Kelamin Laki-laki 17 24,64
Perempuan 52 75,36

Pendidikan
Terakhir

Tidak tamat SD 7 10,14
SD/sederajat 38 55,07
SMP/sederajat 9 13,04
SMA/sederajat 10 14,49
Sarjana (S-1) 5 7,25

Pekerjaan Bekerja 41 59,42
Tidak bekerja 28 40,58

Status
Pernikahan

Menikah 45 65,22
Cerai Hidup 7 10,14
Cerai Mati 17 24,64

Penghasilan <UMK 31 44,93
>UMK 38 55,07

Asuransi Asuransi 42 60,87
Tidak asuransi 27 39,13

Kategori BMI

Kurus (< 18,5) 3 4,35
Normal (18,5-25) 46 66,67
Gemuk (25,1-27) 5 7,25
Obesitas (> 27) 15 21,74

Tingkat
Hipertensi

Tingkat 1 11 15,94
Tingkat 2 23 33,33
Tingkat 3 26 37,68
Sistolik Terisolasi 9 13,04

Diagnosa/
informasi
Pertama

Dokter 17 24,64
Perawat/Mantri 6 8,70
Bidan 8 11,59
Puskesmas 29 42,03
Klinik 3 4,35
Rumah Sakit 2 2,90
Lainnya 4 5,80

Lama
Menderita
Hipertensi

≤ 1 tahun 25 36,23
2-5 tahun 28 40,58
6-10 tahun 9 13,04
> 10 tahun 7 10,14
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Karakteristik n=69 (%)
Riwayat
Keluarga

Ada 24 34,78
Tidak Ada 45 65,22

Riwayat
Merokok

Aktif Merokok 14 20,29
Pernah Merokok 7 10,14
Tidak Merokok 48 69,57

Riwayat
Alkohol

Ada 0 0,00
Tidak ada 69 100,00

Olahraga Berolahraga 31 44,93
Tidak Pernah 38 55,07

Dukungan
Keluarga

Mengingatkan Minum Obat 8 11,59
Dilakukan Sendiri 61 88,41

Jadwal
Kontrol

1 Minggu 12 17,39
2 Minggu 10 14,49
1 Bulan 23 33,33
Lainnya 24 34,78

Diet Makanan Diet 32 46,38
Tidak Diet 37 53,62

Penyakit lain
yang diderita

Tidak Ada 58 84,06
Jantung Koroner 1 1,45
Stroke 1 1,45
Diabetes Melitus 5 7,25
Hiperkolesterolemia 3 4,35
Asam Urat 1 1,45

Obat yang
diminum

Amlodipine 44 63,77
Captopril 16 23,19
Deuretik-Amlodipine 2 2,90
Captopril-Amlodipine 1 1,45
Tanpa obat 6 8,70

Jenis Terapi
Monoterapi 60 86,96
Kombinasi 3 4,35
Tanpa terapi 6 8,70

Riwayat
Minum Obat

Rutin 21 30,43
Tidak rutin 42 60,87
Tidak Minum Obat 6 8,70

a. Karakteristik umur responden
Umur responden yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah lamanya hidup yang
dihitung berdasarkan tahun lahir samapai
dengan saat mengisi kuesioner atau
berdasarkan keterangan yang disampaikan
oleh responden. Pada penelitian ini
diperoleh hasil rerata (mean ± SD) umur
responden sebesar 57,97 ± 10,053 tahun.
Pada data umur responden yang
sebenarnya diperoleh umur paling muda
adalah 36 tahun dan paling tua adalah 84
tahun. Umur responden dikelompokan
menurut Departemen Keseharan RI yng
dikeluarkan pada tahun 2009, yaitu 36-45
tahun (masa dewasa akhir); 46-55 tahun
(masa lansia awal); 56-65 tahun (masa
lansia akhir) dan lebih dari 65 tahun (masa
manula) (Al Amin, 2017). Menurut
American HeartAssociation/AHA (2017),
semakin bertambahnya umur seseorang
maka semakin tinggi resiko menderita
hipertensi. Seiring bertambahnya umur,
pembuluh darah secara bertahap akan
kehilangan beberapa kualitas elastisnya,

yang dapat berkontribusi pada
peningkatan tekanan darah. Berdasarkan
RISKESDAS 2018 prevalensi hipertensi
terjadi pada kelompok umur 31-44 tahun
(31,6%), umur 45-54 tahun (45,3%), umur
55-64 tahun (55,2%) (Anomim, 2019).
Dengan demikian hasil penelitian ini
dalam tabel 1 sesuai dengan AHA dan
RISKESDAS 2018.

b. Karakteristik jenis kelamin responden
Karakteristik berdasarkan jenis kelamin
responden pada penelitian ini yang
terbanyak adalah responden berjenis
kelamin perempuan. Hasil tersebut sejalan
dengan RISKESDAS 2018 dimana
prevalensi pada perempuan sebesar
36,85% lebih besar dari pada laki-
lakisebesar 31,34% (Anomin, 2019).
Karakteristik ini juga sesuai dengan
penelitian yang lakukan oleh Rachmawati
et al (2014), Sari et al (2015), Sari et al
(2017) dan Hamida et al (2019), dimana
responden perempuan dengan hipertensi
lebih mendominasi daripada responden
laki-laki.

c. Karakteristik pendidikan terakhir
responden
Karakteristik berdasarkan pendidikan
terakhir responden adalah pendidikan
formal yang pernah ditempuh sampai
dengan responden mengikuti penelitian ini.
Adapun untuk responden yang tidak
sekolah, dalam penelitian ini
dikategorikan atau dikelompokkan pada
“tidak tamat SD”. Pada penelitian ini
responden terbanyak adalah responden
dengan pendidikan rendah. Hasil ini
sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Rachmawati et al (2014), Susilo
(2014) dan RISKESDAS 2018, sedangkan
untuk responden pendidikan tinggi sedikit.
Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Hamida et
al (2019).

d. Karakteristik pekerjaan responden
Karakteristik berdasarkan pekerjaan
responden adalah pekerjaan terakhir yang
dijalani responden pada saat mengikuti
penelitian ini. Pekerjaan responden
sebagai ibu rumah tangga dan pensiunan
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dianggap sebagai kelompok tidak bekerja.
Pada penelitian ini pekerjaan responden
terbanyak adalah responden yang bekerja,
hal ini sejalan dengan penelitian Susilo
(2014), Sari et al (2015), Sari et al (2017),
Tarigan et al (2018) bahwa kelompok
responden yang bekerja lebih besar
daripada kelompok responden yang tidak
bekerja.

e. Karakteristik status pernikahan responden
Berdasarkan status pernikahan responden,
karakteristik terbanyak adalah responden
dengan status menikah. Hal ini sejalan
dengan penelitian Fithria (2011) yang
memperoleh data karakteristik terbanyak
pada responden yang berstatus menikah.

f. Karakteristik penghasilan responden
Berdasarkan penghasilan responden
hipertensi pada saat mengikuti penelitian,
karakteristik responden paling besar
adalah responden yang memiliki
pengasilan di atas UMK. Hasil ini sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Kusumastuti (2016), Hamida et al (2019)

g. Karakteristik asuransi responden
Karakteristik berdasarkan asuransi atau
jaminan kesehatan yang dimiliki
responden adalah sebagian besar memiliki
asuransi yaitu sebesar 60,87%. Hal ini
sesuai dengan data karakteristik pada
penelitian Puspita (2016), dimana pada
penelitian tersebut responden hipertensi
yang memiliki asuransi sebesar 59,5%.
Bahkan pada penelitian Hamida (2019)
100% responden memiliki asuransi.

h. Karakteristik BMI
Karakteristik berdasarkan BMI dikategori-
kan menurut P2PTM Kemenkes RI tahun
2019. Dari hasil perhitungan BMI
responden dalam penelitian ini sebagian
besar responden memiliki BMI normal
yaitu sebesar 66,67%. Hasil tersebut tidak
sama dengan penelitian Ansar et al (2019),
dimana hasil lebih banyak responden yang
memiliki BMI tidak normal.

i. Karakteristik tingkat hipertensi
Pengelompokan tingkat hipertensi dalam
penelitian ini berdasarkan Konsensus
Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia
tahun 2019. Dimana hipertensi tingkat I

(TSD 140-159 mmHgdan/atau TDD 90-
99 mmHg) sebanyak 11 responden
(15,94%), hipertensi tingkat II (TSD 160-
179 mmHg dan/atau TDD 100-109 mmHg)
sebanyak 23 responden (33,33%),
hipertensi tingkat III (TSD ≥180 mmHg
dan/atau TDD ≥110 mmHg) sebanyak 26
responden (37,68%) dan hipertensi
sistolik terisolir (TSD ≥140 mmHg dan
TDD <90 mmHg) sebanyak 9 responden
(13,04).

j. Karakteristik diagnosa/informasi pertama
Karakteristik berdasarkan diagnosa atau
informasi pertama kali bahwa responden
mempunyai tekanan darah, terbanyak
diperoleh dari puskesmas sebanyak 29
responden (42,03%), dokter sebanyak 17
responden (24,64%), bidan sebanyak 8
responden (11,59%), perawat/mantri
sebanyak 6 responden (8,70%), klinik
sebanyak 3 responden (4,35%), rumah
sakit sebanyak 2 responden (2,90%) dan
dari sumber lainnya sebanyak 4 responden
(5,80%).

k. Karakteristik lama menderita hipertensi
Karakteristik berdasarkan durasi atau lama
menderita hipertensi, dihitung mulai dari
diagnosa atau informasi pertama kali yang
diterima oleh responden. Responden yang
menderita hipertensi pada kelompok ≤ 1
tahun sebesar 36,23%, hal ini berbeda
dengan penelitian Hamida (2019) yang
mencapai 50% untuk kelompok ≤ 1 tahun.

l. Karakteristik riwayat penyakit keluarga
Karakteristik berdasarkan riwayat
penyakit keluarga (orang tua) sebagian
besar responden pada penelitian ini
menjawab tidak ada (tidak tau). Hasil ini
sejalan dengan penelitian Susilo (2014)
dan Hamida (2019) dimana responden
yang tidak memiliki riwayat penyakit
keluarga lebih besar daripada responden
yang memiliki riwayat penyakit keluarga.

m.Karakteristik riwayat merokok
Karakteristik berdasarkan riwayat
merokok, responden yang aktif merokok
sebanyak 14 responden (20,29%), pernah
merokok sebanyak 7 responden (10,14%)
dan tidak merokok sebanyak 48 responden
(69,57%).
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n. Karakteristik riwayat alkohol
Karakteristik berdasarkan riwayat
mengkonsumsi alkohol, 100% responden
tidak ada yang mempunyai riwayat
alkohol.

o. Karakteristik dukungan keluarga
Dukungan keluarga terhadap kondisi
penyakit yang diderita oleh responden, 60
responden (86,96%) melakukannya
sendiri tanpa dukungan keluarga, 8
responden (11,59%) keluarga
mengingatkan minum obat, dan 1
responden (1,45%) keluarga
memperhatikan asupan makanan
responden.

p. Karakteristik olahraga
Karakteristik responden berdasarkan
kebiasaan atau rutinitas olahraga, 38
responden (55,07%) tidak pernah
berolahraga, 16 responden (23,19%)
setiap hari berolahraga, 4 responden
(5,80%) berolahraga seminggu sekali, dan
11 responden (15,94%) kadang-kadang
berolahraga (tidak tentu dan tidak
terjadwal).

q. Karakteristik jadwal kontrol
Karakteristik berdasarkan jadwal kontrol
atau pemantauan tekanan darah responden,
jika dilihat waktu kontrol berdasarkan
pada penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Hamida (2019) yang
dikelompokan ≤ 1 bulan sekali dan > 1
bulan sekali, dimana hasil data
karakteristik penelitian tersebut 80%
responden melakukan kontrol dalam
kurun waktu minimal 1 bulan sekali.
Demikian juga dalam penelitian ini, jika
digabungkan maka untuk responden yang
melakukan kontrol minimal 1 bulan sekali
sebesar 65,22%.

r. Karakteristik diet makanan
Karakteristik responden berdasarkan diet
makanan diperoleh data 37 responden
(53,62%) tidak diet dan 32 responden
(46,38%) diet makanan, seperti garam,
lemak, kopi, dan kopi.

s. Karakteristik penyakit lain yang diderita
Karakteristik berdasarkan penyakit lain
yang diderita oleh responden saat ini
adalah diabetes mellitus sebanyak 5

responden (7,25%), hiperkolesterolemia 3
responden (4,35%), jantung koroner, asam
urat, stroke dan penyakit lainnya masing-
masing sebanyak 1 responden (1,45%)
serta sisanya sebanyak 57 responden
(82,61%) tidak ada penyakit lain yang
diderita.

t. Karakteristik obat yang diminum
Karakteristik responden berdasarkan obat
yang diminum adalah amlodipine
sebanyak 44 responden (63,77%),
captopril sebanyak 16 responden
(23,19%), kombinasi deuretik-amlodipin
sebanyak 2 responden (2,90%), kombinasi
captopril-amlodipin sebanyak 1 responden
(1,45%) dan 6 responden (8,70%) tanpa
obat.

u. Karakteristik jenis terapi
Karakteristik berdasarkan jenis terapi
responden terdiri dari monoterapi
sebanyak 60 responden (86,96%), terapi
kombinasi sebanyak 3 responden (4,35%)
dan tanpa terapi sebanyak 6 responden
(8,70%).

v. Karakteristik berdasarkan riwayat minum
obat
Karakteristik riwayat minum obat
responden dalam penelitian ini didominasi
oleh responden yang tidak minum obat
sebesar 60,87%. Hasil tersebut tidak
sesuai dengan RISKESDAS 2018, dimana
responden yang rutin minum obat lebih
mendominasi yaitu sebesar 54,4%,
sedangkan responden yang tidak minum
obat sebesar 32,3% (Anonim, 2019).
Alasan responden tidak rutin dan tidak
minum obat karena sebagian besar
responden merasa tidak sakit atau tidak
ada keluhan.

Tabel 2. Kondisi Kesehatan yang Dilaporkan Responden
Menggunakan Kuesioner EQ-5D-5L dan EQ VAS

EQ-5D-
5L

KB PD KD RN RC

(%) (%) (%) (%) (%)
Tidak
bermasala
h

73,92 94,20 88,41 30,43 47,83

Sedikit
bermasala
h

14,49 5,80 10,14 47,83 47,83

Cukup
bermasala
h

11,59 0,00 1,45 20,29 4,34
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EQ-5D-
5L

KB PD KD RN RC

(%) (%) (%) (%) (%)
Sangat
bermasala
h

0,00 0,00 0,00 1,45 0,00

Amat
sangat
bermasala
h

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mean SD Persenti
l 25

Media
n

Persenti
l 75

Nilai
VAS 81,74 10,841 75 80 90

Utilitas 0,8342
6

0,14594
6 0,7875 0,835 0,921

Ket: KB :Kemampuan Berjalan, PD:Perawatan Diri, KD: Kegiatan
yang biasa dilakukan, RN: Rasa Nyeri, RC: Rasa Cemas.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan
bahwa tidak bermasalah memiliki persentase
yang tinggi pada domain kemampuan
berjalan (73,92%), perawatan diri (94,20%),
kegiatan yang biasa dilakukan (88,41%).
Sedangkan domain rasa nyeri (47,83%) dan
rasa cemas memiliki persentase yang tinggi
pada level sedikit bermasalah yaitu 47,83%.
Hasil penelitian menunjukkan pasien dengan
hipertensi dilaporkan tidak ada responden
yang memiliki masalah pada level 4 maupun
level 5. Secara keseluruhan dalam penelitian
ini, hipertensi tidak memberikan
pengaruh/dampak yang besar terhadap
kemampuan berjalan, perawatan diri, dan
kegiatan yang biasa dilakukan, tetapi sedikit
berpengaruh terhadap rasa nyeri dan rasa
cemas/depresi.

Hasil analisis ditunjukkan pada tabel
2 bahwa kualitas hidup pasien hipertensi
dilihat dari nilai VAS (Visual Analog Scale)
81,74 ± 10,841 dan nilai indeks/utility
0,83426 ± 0,145946.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan di atas

dapat disimpulkan bahwa:
1. Karakteristik pasien hipertensikategori

umur diperoleh 57,97 ± 10,053, berjenis
kelamin perempuan (75,36%), berstatus
menikah (65,22%) dan berpendidikan
SD (55,07%).

2. Hasil pengukuran kualitas hidup
respondenhipertensi dalam penelitian ini
diperoleh nilai utility sebesar 0,83426 ±
0,145946 dan nilai VAS (Visual Analog
Scale) sebesar 81,74 ± 10,841. Proporsi

masalah kesehatan tertinggi dilaporkan
dalam dimensi ‘rasa nyeri / tidak
nyaman’ yaitu sebesar 69,57% dan
terendah dimensi ‘perawatan diri’
sebesar 5,80%. Dari 69 responden
terdapat 12 responden (17,39%) yang
melaporkan tidak ada masalah kesehatan
pada dimensi apapun dengan nilai indeks
(utility) 1,000.
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Faktor Penghambat Penerapan SIMRS di RSU Mitra
Paramedika Yogyakarta Berdasarkan Diagram Fishbone

Factor Inhibiting The Implementation of SIMRS in Mitra Paramedika Hospital
Yogyakarta Based on Fishbone Diagram

Anugrah Prasetyo Ajia, Noveza Darhayatib, Harinto Nur Sehac
a,b,cPoltekkes Permata Indonesia, Jl. Pandean II No.22C, Candok, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY 55281

ABSTRAK

Berdasarkan PERMENKES 82 tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS),
rumah sakit diwajibkan menjalankan SIMRS. SIMRS sangat diperlukan bagi rumah sakit dalam memberikan
pelayanan kepada pasien. Berdasarkan Studi pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit Mitra Paramedika
Yogyakarta pada tanggal 16 April 2019, rumah sakit tersebut sudah menerapkan SIMRS, tetapi dalam penerapannya
belum diimplementasikan di semua unit atau instalasi di rumah sakit. Tujuan Penelitian adalah mengetahui analisis
faktor penghambat dalam penerapan SIMRS di Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika dengan menggunakan
diagram fishbone. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan
kualitatif, dengan melakukan wawancara dan observasi dan dianalisis dengan diagram fishbone di tinjau dari aspek
man, money, material, machine, method. Hasil dari penelitian adalah faktor penghambat dilihat dari sumber daya
manusia (man), belum mencukupi sumber daya manusia, kurangnya pemahaman tentang SIMRS. Rancangan dana
(money) yang ada masih belum mencukupi untuk pengadaan, penyusutan dan pelatihan SIMRS. Cara (methode), di
unit atau instalasi belum terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur). Alat (meachine) yang digunakan masih
kurang memadai dan kurang mencukupi. Bahan (material), program belum sesuai dengan kebutuhan pengguna,
SIMRS kurang update, koneksi jaringan yang masih kurang optimal. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sumber
daya manusia yang tersedia belum mencukupi, kurangnya anggaran dana dalam pengembangan SIMRS, belum
semua unit terdapat SOP SIMRS, dan jumlah komputer yang kurang.
Kata Kunci: Faktor penghambat; Diagram fishbone; SIMRS

ABSTRACT
Based on PERMENKES 82 of 2013 concerning hospital management information system (SIMRS)

hospitals are oblige to use SIMRS. Hospital Information Management System (HIMS) is very necessary for
hospitals to provide services to patients. Based on a preliminary study conducted at Mitra Paramedika Hospital
Yogyakarta on April 16, 2019, the hospital has implemented SIMRS, but its implementation has not been
implemented in all units or related installations in the hospital. The purpose this research is knowing the inhibiting
factor analysis in the application of the SIMRS at the Paramedika Partner General Hospital using a fishbone
diagram. The research method of this study is descriptive with a qualitative approach, by conducting interviews and
observations and analyzed with fishbone diagrams in terms of aspects of man, money, material, machine, method.
The result this research is the inhibiting factor is seen from human resources (man), insufficient human resources,
lack of understanding about SIMRS. The existing money plan is still insufficient for SIMRS procurement,
depreciation and training. The method, there is no SOP in the unit or installation. The meachine used is still
inadequate and insufficient. Material, the program has not been in accordance with user requirements, SIMRS has
not been updated, network connections are still not optimal. The conclusion this research is inadequate resources
available, lack of budget funds in the development of SIMRS, not all units have standards SIMRS operational
procedure (SOP), lack of computers.
Keyword: factors inhibiting; fishbone diagram; HIMS
PENDAHULUAN

Sistem Informasi adalah suatu sistem
dalam suatu organisasi yang
mempertemukan kebutuhan pengolahan
transaksi harian yang mendukung fungsi
operasi organisasi yang bersifat manajerial
dengan kegiatan strategi dari suatu
organisasi untuk dapat menyediakan kepada
pihak luar tertentu dengan informasi yang
diperlukan untuk pengambilan keputusan.

Sistem informasi dalam suatu organisasi
dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang
menyediakan informasi bagi semua
tingkatan dalam organisasi tersebut kapan
saja diperlukan. (Maharani, 2016)

Berdasarkan data yang dikumpulkan
oleh Kementrian Kesehatan melalui Sistem
Informasi Rumah Sakit (SIRS), pedoman
bagi Rumah Sakit untuk melakukan
pencatatan dan pelaporan rutin, sampai
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dengan akhir November 2016 melaporkan
bahwa 1.257 dari 2.588 atau sekitar 48%
Rumah Sakit di Indonesia telah memiliki
SIMRS (Sistem Informasi Manajemen
Rumah Sakit) yang fungsional. (Yankes RI,
2016)

Berdasarkan Studi Pendahuluan yang
dilakukan peneliti di Rumah Sakit Umum
Mitra Paramedika pada tanggal 16 April
2019 dengan melakukan wawancara dengan
kepala rekam medis dan beberapa staff
terutama petugas IT, menemukan masalah
bahwa terdapat faktor penghambat
penerapan SIMRS seperti kurang pahamnya
petugas dalam menjalankan SIMRS,
kurangnya anggaran dalam perencanaan
SIMRS, peralatan atau mesin (komputer)
yang terbatas dan belum diremajakan. Hal
ini juga diperparah karena fasilitas yang
belum memadai, tidak adanya server
penyimpan data dalam SIMRS. Hal tersebut
menghambat proses penerapan SIMRS yang
akan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum
Mitra Paramedika dan bahkan membuat data
pasien tidak tersimpan dengan baik secara
elektronik sehingga kecepatan serta
kemudahan dalam melayani pasien menjadi
menurun.

MATERIAL DAN METODE
Jenis penelitian yang digunakan pada

penelitian ini adalah penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Penelitian
deskriptif adalah penelitian yang dilakukan
untuk mendeskripsikan atau
menggambarkan suatu fenomena yang
terjadi di dalam masyarakat (Notoatmodjo,
2012). Penelitian kualitatif adalah penelitian
yang lebih menekankan analisisnya pada
proses penyimpulan deduktif dan induktif
serta pada analisis terhadap dinamika

hubungan antar fenomena yang diamati,
dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar,
2014).

Dalam penelitian ini peneliti melihat,
mengamati, serta mendeskripsikan tentang
Analisis Faktor Penghambat dalam
Penerapan SIMRS di Rumah Sakit Umum
Mitra Paramedika dengan Menggunakan
Diagram Fishbone.

Penelitian ini dilaksanakan pada
periode April-Juli 2019 di Rumah Sakit
Umum Mitra Paramedika Yogyakarta.
Responden dalam penelitian ini berjumlah
sepuluh orang Responden. Kriteria
responden meliputi : tidak dalam perawatan
intensif, dalam kondisi sadar, sehat dalam
pendengaran, dapat berbahasa Indonesia dan
bersedia memberikan informasi yang
dibutuhkan oleh peneliti. Subjek penelitian
ini adalah, bagian unit kerja rekam medis,
bagian unit pelayanan antara lain
pendaftaran pasien, farmasi, dokter, unit
gawat darurat (UGD), rawat inap, bagian
teknologi informasi, perawat poliklinik
rawat jalan, bagian keuangan dan direktur.
Objek pada penelitian ini adalah terfokus
pada SIMRS di Rumah Sakit Umum Mitra
Paramedika yaitu sistem informasi
pendaftaran pasien, sistem pada bagian
farmasi, bagian keuangan, bagian teknologi
informasi, bagian Unit Gawat Darurat
(UGD).

HASIL
Hasil penelitian ini dibuat dalam

diagram fishbone terlihat di gambar 1.
a. Faktor penghambat penerapan SIMRS

dilihat dari sumber daya manusia (Men)
Hasil wawancara menjelaskan bahwa

rumah sakit masih kekurangan sumber daya
manusia di bagian IT, rekam medis, dan
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poliklinik rawat jalan. Kurangnya
ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia)
ini mengakibatkan tugas yang dijalankan
oleh masing-masing petugas melebihi beban
kerja sehingga dapat berpengaruh terhadap
kinerja.

Kurangnya pemahaman petugas
terhadap SIMRS juga menjadi faktor
penghambat dalam penerapannya.
Penggunaan inputan yang tidak sesuai
dengan SOP (Standar Operasional Prosedur)
dapat menjadikan data yang tersimpan tidak
valid. Selain itu, proses administrasi masih
menggunakan manual dan elektronik
sehingga perlu waktu lebih dalam
melakukan hal tersebut.

b. Faktor Penghambat Penerapan SIMRS
dilihat dari Pelaksanaan Anggaran atau
Dana (Money)

Berdasarkan hasil wawancara dengan
responden di Rumah Sakit Umum Mitra
Paramedika dan menurut beberapa
responden anggaran dana yang sudah
dianggarkan sekarang belum terlalu
mencukupi untuk pengadaan barang serta
pemeliharaan SIMRS, seperti rencana
anggaran untuk pengadaan komputer sendiri
belum sesuai dengan yang diharapkan,
komputer yang saat ini digunakan kondisnya
tidak maksimal seperti sering rusak dan eror.
Rencana anggaran dana untuk pemeliharaan,
untuk pemeliharaan secara fisik upgrade dan
service bila ada kerusakan sedangkan pihak
yang bertanggung jawab dalam
pemeliharaan sistem yaitu pihak IT dari
rumah sakit. Rencana anggaran pelatihan,
untuk rencana anggaran pelatihan rumah
sakit sudah menganggarkan. Dilihat
anggaran kebutuhan SIMRS di rumah sakit

yang cukup besar dalam proses pengadaan
cukup lama.

c. Faktor Penghambat Penerapan SIMRS
Ditinjau dari Cara atau Stategi (Method)

Rumah sakit belum memiliki SOP
tertulis SIMRS di beberapa instalasi. SOP
SIMRS yang ada belum semua petugas
mengetahui, melihat dan membaca SOP
tersebut, jadi untuk saaat ini tata laksana
menjalankan SIMRS hanya dilakukan
dengan cara sosialisasi. Sosialisasi tersebut
dilakukan oleh kepala bagian instalasi atau
petugas lain yang mendapatkan edukasi
khusus dari petugas IT. Sehingga dalam
pelaksanaan SIMRS menjalankan sesuai
pemahaman dan pengetahuan masing-
masing SDM hal ini mengakibatkan
beberapa data yang diperoleh dari SIMRS
kurang falid untuk dijadikan laporan.

d. Faktor Penghambat Penerapan SIMRS
Ditinjau dari Peralatan (Machine)

Mesin yang digunakan sebagai alat
bantu dalam pelaksanaan kegiatan
pelayanan rumah sakit dalam memberikan
data atau informasi di rumah sakit adalah
komputer. Berdasarkan hasil wawancara
dengan responden di Rumah Sakit Umum
Mitra Paramedika diketahui bahwa
komputer yang ada saat ini sering
mengalami kerusakan, loadingnya lama dan
sering eror sehingga kurang efektif dalam
membantu memberikan pelayanan di rumah
sakit, kurangnya perawatan dan
pemeliharaan alat-alat, selain itu komputer
yang tersedia belum mencukupi terutama
pada bagian poliklinik.
e. Faktor Penghambat Penerapan SIMRS

ditinjau dari Bahan (Material)
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Beberapa bahan yang digunakan
untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan di
Rumah Sakit yang berkaitan dengan SIMRS
adalah identitas pasien, diagnosa, nama obat,
software, koneksi dan sistem pada
aplikasinya. Berdasarkan hasil wawancara
dengan responden di Rumah Sakit Mitra
Paramedika Yogyakarta diketahui bahwa
sistem pada aplikasi SIMRS tidak sesuai

dengan kebutuhan pengguna (user) seperti
ketidaklengkapan dalam beberapa pengisian
diagnosis sehingga perlu croscek kembali.
Kendala lainya yaitu kurang updatenya
program SIMRS. SIMRS yang ada masih
berbasis destop dari pihak eksternal dan
belum berbasis web selain itu koneksi
internet yang bermasalah dan listrik yang
tiba-tiba padam sewaktu-waktu.

Gambar 1. Hasil Diagram Fishbone

PEMBAHASAN
a. Faktor Sumber Daya Manusia (Man)

Faktor Man diartikan sebagai sumber
daya manusia yang dimiliki oleh suatu
perusahaan atau organisasi. Manusia yang
membuat tujuan dan manusia pula yang
melakukan proses untuk mencapai tujuan
tersebut. Tanpa adanya manusia, tidak ada
proses kerja sebab pada dasarnya manusia
adalah makluk kerja. Dikarenakan itu,

manajemen timbul karena adanya orang-
orang yang bekerja sama untuk mencapai
tujuan (scravada, 2004)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan
RI Nomor 82 Tahun 2013, Rumah Sakit
Wajib menyelenggarakan SIMRS,
pelaksanaan SIMRS harus dilakukan oleh
unit kerja yang struktural atau fungsional di
dalam sebuah rumah sakit dengan ditunjang
sumber daya manusia yang berkompeten
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dan terlatih. SIMRS yang baik dapat
meningkatkan mutu serta pelayanan
kesehatan di rumah sakit.

SIMRS sudah diterapkan namun
penerapan SIMRS belum dapat
dilaksanakan di seluruh unit yang barada di
Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika
dikarenakan terbatasnya SDM dan paralatan
penunjang misalnya komputer, selain itu di
rumah sakit tersebut belum ada jadwal
pelatihan petugas terhadap penggunaan
SIMRS, perlu adanya pembagian jobsdesk
sehingga dapat mendukung peningkatan
efektivitas dan efisiensi dalam bekerja,
mengakibatkan kurang disiplinnya SDM
dalam melakukan penginputan data
sehingga membuat data di SIMRS menjadi
tidak lengkap informasinya. Hal ini tidak
sesuai dengan teori dari Hatta (2013), yang
menyebutkan bahwa sumber daya manusia
adalah petugas yang mampu bertanggung
jawab dan mampu bekerja secara optimal
untuk mencapai tujuan sebuah organisasi.
b. Faktor Pelaksanaan Anggaran (Money)

Dana merupakan suatu hal yang
berperan untuk mencapai pelaksanaan suatu
sistem di rumah sakit agar tercapainya
pelayanan yang baik dan cepat sesuai
dengan yang diharapkan untuk mendukung
keberhasilan suatu kegiatan perlu adanya
dukungan biaya yang cukup untuk
menjamin ketersedian sumber daya yang
diperlukan (scravada,2004).

Anggaran merupakan instrumen
perencanaan dan pengendalian manajemen
yang berperan penting dalam organisasi
sektor publik. Tidak seperti di sektor bisnis
yang menjadikan anggaran sebagai

dokumen rahasia perusahaan sehingga
tertutup untuk pihak luar, di sektor publik
anggaran merupakan dokumen publik yang
dapat diakses oleh publik untuk diketahui,
diberitahukan, dikritisi dan diperdebatkan.
Dalam pengertian lain dapat dikatakan
bahwa anggaran sebagai sebuah rencana
finansial.

Rumah sakit sudah membuat
kebijakan tentang penganggaran SIMRS
untuk pengadaan dan pembuatan SIMRS
secara terintergrasi, rancangan anggaran
dana yang sudah direncanakan oleh pihak
manajamen untuk kebutuhan SIMRS seperti
pengadaan komputer dan pemeliharaan
sistem. Tetapi dana yang dianggarkan oleh
pihak rumah sakit dirasa kurang mencukupi
untuk pengadaan barang maupun
pemeliharaan sistem SIMRS, sehingga
dalam proses persetujuan dana oleh pihak
rumah sakit tersebut membutuhkan waktu
yang cukup lama. Hal tersebut senada
dengan penelitian (Nurhaidah, 2016),
tentang faktor-faktor implementasi SIMRS
di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah
Malang, satu diantara akar masalah adalah
dana yaitu keterbatasan dana untuk
mendukung kelengkapan.
c. Faktor Cara atau Strategi (Method)

Metode adalah suatu tata cara kerja
yang memperlancarnya jalan atau kegiatan
manajerial. Sebuah metode dapat dinyatakan
sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja
suatu tugas dengan memberikan berbagai
pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran,
fasilitas-fasilitas yang tersedia dan
penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan
usaha (Scravada, 2004)
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Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan peneliti di Rumah Sakit Umum
Mitra Paramedika Yogyakarta diketahui
bahwa belum semua bagian yang ada di
rumah sakit tersebut memiliki SOP SIMRS,
karena penerapan SIMRS belum
menyeluruh. Beberapa bagian ada yang
memiliki SOP, SOP yang sudah ada
diserahkan kepada penanggung jawab
SIMRS kemudian di organisikan dan di
implementasikan. Dalam
mengimplementasikan SOP hanya ada
beberapa langkah yang dilakukan SDM.
Sehingga membuat beberapa data menjadi
kurang falid untuk dijadikan laporan. Selain
itu SDM hanya menjalankan SIMRS sesuai
pemahaman mereka yang di dapatkan dari
sosialisasi atau informasi dari petugas lain
yang mendapatkan penjelasan langsung dari
bagian IT Sehingga tata cara berkerja SDM
belum dilakukan dengan SOP yang sudah
ada. Metode adalah suatu tata cara yang
memperlancar jalannya pekerjaan manajer.
Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai
penetapan cara pelaksanaan kerja suatu kerja
dengan memberikan berbagai pertimbangan-
pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-
fasilitas yang tersedia dan penggunaan
waktu, serta uang dan kegiatan usaha
(Imammoto, 2008).
d. Faktor Peralatan (Mechine)

Mechine atau mesin digunakan untuk
memberi kemudahan atau menghasilkan
keuntungan yang lebih besar serta
menciptakan efisiensi dan kecepatan dalam
bekerja (Scravada, 2004).

Menurut UU nomer 44 tahun 2009
tantang Rumah Sakit menyatakan bahwa
peralatan medis dan nonmedis harus
memenuhi standar pelayanan, persyaratan
mutu, keamanan, keselamatan, dan layak
pakai atau operasional. Pengoperasian dan
pemeliharaan peralatan Rumah Sakit harus
dilakukan oleh petugas yang berwenang dan
memiliki kompetensi di bidangnya. Serta
pemeliharaan peralatan harus
didokumentasikan dan dievaluasi secara
berkala dan berkesinambungan sehingga
dapat dilihat riwayatnya dengan baik.

Sistem Informasi Manajemen
merupakan prosedur pemrosesan data
berdasarkan teknologi informasi yang
terintegrasi dan di intergrasikan dengan
prosedur manual dan prosedur yang lain
untuk menghasilkan informasi yang tepat
waktu dan efektif untuk mendukung proses
pengambilan keputusan manajemen.

Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan di rumah sakit umum Mitra
Paramedika diketahui rumah sakit tersebut
selalu mengadakan evaluasi kelengkapan
prasarana dengan cara label inventaris dan
ceklist kelengkapan untuk perbaikan
pelayanan sehingga untuk peralatannya
seperti komputer diadakan perbaikan dan
pengadaan barang penunjang untuk
melaksanakan SIMRS, namun komputer
yang ada saat ini sering mengalami
kerusakan, loadingnya lama, tidak
menyimpan data dengan baik hingga
kendala eror pada peralatan komputer dan
program aplikasinya dikarenakan jaringan
yang tidak mencukupi dan komputer yang



Anugrah Prasetyo Aji, dkk | Faktor Penghambat Penerapan..

21

tidak diupadate yang masa ekonomis sudah
perlu di remajakan SIMRSnya sehingga
kurang efektif dalam membantu
memberikan pelayanan di rumah sakit,
selain itu komputer yang tersedia belum
mencukupi terutama pada bagian poliklinik.
Suatu sistem informasi terdiri dari perangkat
keras, perangkat lunak dan teknologi
komunikasi atau yang dikenal dengan
teknologi informasi (IT). Pengguna system
informasi terlibat dengan tiga tahap yaitu
pemasukan data, pemrosesan dan
pengeluaran informasi. Para pengguna akan
memanfaatkan sistem untuk berbagai
kebutuhan (Hatta, 2013)
e. Faktor Bahan (Material)

Material terdiri dari bahan setengah
jadi (raw matherials) dan bahan jadi, Dalam
dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih
baik, selain manusia yang ahli dalam
bidangnya juga harus dapat menggunakan
bahan atau materi-materi sebagai salah salah
sarana, Sebab materi dan manusia tidak
dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan
tercapai hasil yang dikehendaki (Scravada,
2004)

Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan di Rumah Sakit Umum
Mitra Paramedika Yogyakarta diketahui
bahwa SIMRS di Rumah Sakit tersebut
memang belum efisien dan terintergrasi
kesemua sistemnya di unit, sehingga SIMRS
tersebut membutuhkan perbaikan terutama
pada sistem atau programnya, dikarenakan
SIMRS yang tersedia saat ini belum sesuai
dengan maksud dan tujuan, kondisi rumah
sakit dan kebutuhan pengguna (user), selain
itu faktor yang menghamabat lainnya adalah

SIMRS kurang update dan beberapa data
yang terdapat di SIMRS tidak bisa dijadikan
laporan karena data tersebut kurang falid.
Selain itu beberapa identitas pasien, nama
obat, diagnosa tidak terisi lengkap.

Hal ini tidak sesuai dengan peraturan
Menteri Kesehatan RI nomor 82 tahun 2013
Tentang Sistem Informasi Manajemen
Rumah Sakit, yang mana pelaksanaan,
pengelolaan dan pengembangan SIMRS
harus mampu meningkatkan dan
mendukung proses pelayanan kesehatan di
Rumah Sakit yang meliputi :
a. Kecepatan, akurasi, integrasi,

peningkatan pelayanan, efisiensi, dan
kemudahan pelaporan.

b. Kecepatan mengambil keputusan,
akurasi dan kecepatan idetifikasi
masalah dan kemudahan dalam
penyusunan strategi dalam pelaksanaan
menajerial.

c. Koordinasi antar unit, transparansi,
budaya kerja, pemahaman sistem dan
pengurangan biaya administrasi.

KESIMPULAN
1. Faktor SDM yang berpengaruh adalah

belum ada pembagian uraian kerja yang
jelas pada setiap petugas dan kurangnya
pemahaman akan penggunaan SIMRS.

2. Anggaran yang direncanakan pihak
manajemen masih belum mencukupi
untuk kebutuhan SIMRS.

3. Komputer dan jaringan yang ada masih
belum mencukupi kebutuhan SIMRS
secara terintegrasi di serluruh unit.

4. Rumah sakit masih belum memiliki
SOP tentang SIMRS.
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5. SIMRS yang tersedia masih belum
sesuai dengan keinginan dan kebutuhan
pengguna (user), tidak update,
hambatan koneksi, dan sering error.

SARAN
1. Pemahaman terhadap SIMRS dapat

diperoleh dengan mengadakan pelatihan
terhadap pengguna yang ada di rumah
sakit.

2. Anggaran perlu diperhatikan khususnya
untuk perawatan terhadap suatu sistem.

3. Perlu disusun SPO untuk memudahkan
petugas dalam menjalankan kegiatan
sesuai standar.

4. Penyusutan dan perawatan terhadap
komputer maupun jaringan perlu
dilakukan guna meningkatkan kualitas
pelayanan.
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ABSTRAK  

Adverse Drug Reactions  adalah respon obat yang berbahaya yang tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis 

yang biasanya digunakan untuk profilaksis, diagnosis, atau terapi penyakit atau modifikasi fungsi fisiologis. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pasien terhadap adanya kejadian Adverse Drug Reactions  di 

RSUD DR. M. Yunus Bengkulu. Rancangan penelitian ini adalah prospektif kohort pada pasien rawat inap RSUD 

DR. M. Yunus Bengkulu dengan skoring naranjo scale untuk melihat kemungkinan terjadinya Adverse Drug 

Reactions. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji chi square. Terdapat 53 pasien yang memenuhi kriteria 

inklusi. Dari 53 jumlah subyek yang didapatkan dibagi menjadi 4 berdasarkan skoring  naranjo scale dengan hasil 

pasien bukan Adverse Drug Reactions sebanyak 9 pasien (17.0%), kemungkinan Adverse Drug Reactions  sebanyak 

35 pasien (66.6%), kemungkinan besar Adverse Drug Reactions  sebanyak 2 pasien (3.8%), dan pasti Adverse Drug 

Reactions  sebanyak 7 pasien (13.3 %).  Sampel didominan oleh pasien perempuan (62.3%) dengan usia paling banyak 

35-65 tahun (86.79%). Lama dirawat dirumah sakit > 5 hari sebanyak 29 pasien  (54.7%) memiliki potensi Adverse 

Drug Reactions  lebih besar. Karakteristik lama mengidap penyakit 2-5 tahun paling banyak berpotensi mengalami 

Adverse Drug Reactions yaitu sebanyak 28 pasien (52.8%)  3 pasien (5.7%). Obat saluran cerna paling banyak 

menimbulkan potensi adanya Adverse Drug Reactions  sebanyak 13 pasien (24.5%). Kesimpulan penelitian ini yaitu 

lama menderita penyakit dan obat yang diterima memiliki hubungan dengan kejadian Adverse Drug Reactions. Jenis 

kelamin, usia dan lama dirawat dirumah sakit tidak berhubungan dengan adanya kejadian Adverse Drug Reactions di 

Rumah Sakit DR. M. Yunus Bengkulu.  

 

Kata kunci: Adverse Drug Reactions; Rawat Inap; Rumah sakit. 

  

ABSTRACT  

Adverse Drug Reactions are unwanted and dangerous drug responses that occur at doses that are usually used for 

prophylaxis, diagnosis, or treatment of a disease or modification of physiological functions. This study aims to 

determine the effect of patient characteristics on the incidence of Adverse Drug Reactions in RSUD DR. M. Yunus 

Bengkulu. The design of this study was a prospective cohort of inpatients at RSUD DR. M. Yunus Bengkulu by scoring 

the naranjo scale to see the possibility of Adverse Drug Reactions. The data obtained were analyzed using the chi 

square test. This study recommended 53 subject who met the inclusion criteria. From 53 the number of subjects 

obtained was divided into 4 based on naranjo scale scoring with the results of patients not Adverse Drug Reactions 

of 9 patients (17.0%), the possibility of Adverse Drug Reactions of 35 patients (66.6%), most likely Adverse Drug 

Reactions of 2 patients (3.8 %), and certainly Adverse Drug Reactions were 7 patients (13.3%). The sample was 

dominated by female patients (62.3%) with a maximum age of 35-65 years (86.79%). The length of stay in the 

hospital> 5 days as many as 29 patients (54.7%) have the potential for greater Adverse Drug Reactions. The 

characteristics of duration of illness 2-5 years have the most potential to experience Adverse Drug Reactions, as many 

as 28 patients (52.8%) 3 patients (5.7%). Gastrointestinal drugs have the most potential for the presence of Adverse 

Drug Reactions in 13 patients (24.5%). The conclusion of this study is that the duration of illness and medication 

received has a relationship with the incidence of Adverse Drug Reactions. Gender, age and length of stay in the 

hospital were not related to the incidence of Adverse Drug Reactions in the Hospital DR. M. Yunus Bengkulu. 

Keywords: Adverse Drug Reactions ; Hospitalization; Hospital. 



 

 

 

PENDAHULUAN 

 Keselamatan dan kesembuhan pasien 

merupakan tujuan utama dari suatu 

pengobatan. Salah satu faktor yang 

mendukung kesembuhan dan keselamatan 

pasien adalah meminimalisir adanya Adverse 

Drug Reactions (ADR). Adverse Drug 

Reactions adalah kerugian disebabkan  

langsung oleh obat pada dosis dan  

penggunaan normal (Nebeker et al, 2004). 

Adverse Drug Reactions merupakan bagian 

dari study Pharmacovigilance yang bertujuan 

untuk melakukan pemantauan, mendeteksi 

dan mencegah efek samping pada obat yang 

diberikan kepada pasien. Pharmacovigilance 

memainkan peran konsekuensial dalam 

pengawasan reaksi obat yang merugikan dan 

dipicu oleh obat yang digunakan untuk 

menyembuhkan penyakit. Adverse Drug 

Reactions menghasilkan efek merugikan atau 

tidak diinginkan setelah pemberian obat (Sahu 

et al, 2014).  

Permasalahan pharmacovigilance 

merupakan permasalahan yang cukup serius 

untuk ditangani. Hal ini merupakan salah satu 

tanggung jawab seorang farmasis untuk  

mengidentifikasi masalah-masalah yang 

berkaitan dengan penggunaan obat dan 

mengupayakan penanganannya dan 

pencegahan terhadap masalah yang 

teridentifikasi (Trisna, 2000). Adverse Drug 

Reactions dapat memperburuk keadaan pasien 

dan dapat menyebabkan pasien dirawat di 

rumah sakit. Faktor yang meningkatkan 

Adverse Drug Reactions termasuk 

karakteristik pasien seperti usia pasien, 

penyakit penyerta lainnya, jumlah obat yang 

dikonsumsi atau pasien mengkonsumsi obat 

lain (Saskatchewan, 2013). Jika hal ini tidak 

ditangani secara benar maka akan 

menimbulkan permasalahan dalam 

pengobatan pasien dan tidak tercapainya 

pengobatan rasional. 

Menurut penelitian terdahulu 3% - 12 

% pasien mengalami rawat inap akibat adanya 

Adverse Drug Reactions (Christianie et al, 

2007). Gangguan sistem saluran pencernaan 

(34,4%), sistem saraf (14,4%), psychiatric 

(12.1%) serta obat untuk gangguan terkait 

asam (11,4%), produk anti-inflamasi (10,5%), 

analgesic (7,2%), dan antibakteri (7,1%) 

merupakan obat penyebab utama adanya 

Adverse Drug Reactions (Yu et al, 2015). 

Dispepsia, mual, muntah, diare, konstipasi 

dispepsia dan gastritis sebesar 56,7% dan 

gangguan kardiovaskular seperti hipertensi 

dan hipotensi sebesar 16,7% terjadi pada 

pasien geriatri (Rahmawati et al, 2008). Obat-

obatan seperti golongan B2-agonis, 

aminofilin, kortikosteroid, dan antikolenergik 

menyebabkan Adverse Drug Reactions pada 

pasien asma (Lorensia et al, 2013) . 

Rumah sakit merupakan rujukan 

pelayanan kesehatan, dan tenaga farmasis di 

rumah sakit Bengkulu masih sangat terbatas 

sehingga pelaporan akan Adverse Drug 

Reactions oleh farmasis di Rumah Sakit 

Bengkulu masih sangat minim. Pelaporan 

Adverse Drug Reactions  di rumah sakit dapat 

dijadikan acuan evaluasi bagi tenaga 

kesehatan khususnya farmasis untuk 

meningkatan mutu pengobatan kepada pasien 

di rumah sakit dan diharapkan dapat 

mengurangi terjadinya Adverse Drug 

Reactions. Berdasarkan hal tersebut perlu 

dilakukan penelitian yang lebih lanjut tentang 

studi pharmacovigilence untuk mengetahui 

dan memonitoring adanya Adverse Drug 

Reactions yang terjadi di rumah sakit. 

 

MATERIAL DAN METODE 

Rancangan penelitian ini merupakan 

penelitian prospektif kohort pada pasien rawat 

inap bangsal penyakit dalam RSUD DR. M. 

Yunus Bengkulu.  Penelitian mengikuti 

perjalanan perkembangan pasien ke depan 

berdasarkan urutan waktu setelah pasien 

menerima obat. Dilakukan observasi dan 

wawancara kepada pasien setiap hari selama 

pasien menjalani rawat inap. Dimaksudkan 

untuk menemukan adanya adverse drug 

reaction yang terjadi berdasarkan 

karakteristik pasien yang meliputi usia, jenis 

kelamin, lama menderita penyakit, lama 

dirawat di rumah sakit dan karakteristik obat 

yang diterima dan dilakukan skoring naranjo 

scale untuk menetukan Adverse Drug 

Reactions. Dilakukan follow-up pada saat 

menerima obat pertama dan dilakukan  



 

 

monitoring terhadap pasien selama menjalani 

rawat inap RSUD DR. M. Yunus Bengkulu. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Gambaran karakteristik penelitian pada 

pasien di RSUD DR M Yunus Bengkulu 

meliputi jenis kelamin, usia, lama menderita 

penyakit, lama dirawat di rumah sakit dan 

obat yang diterima pasien. Gambaran 

karakteristik pasien dapat dilihat pada tabel 1. 

 

 

 
Tabel 1. Gambaran karakteristik pasien 

 

Hasil penelitian  didapatkan hasil 

bahwa pasien dengan jenis kelamin 

perempuan memiliki potensi terjadinya 

Adverse Drug Reactions lebih besar yaitu 

62.3% dibandingkan pasien dengan jenis 

kelamin laki-laki sebesar 37.7% hal ini 

mungkin disebabkan karena perbedaan fisik 

antara perampuan dan laki-laki (jumlah air 

dalam tubuh, massa otot, aliran darah keorgan 

dan fungsi organ) dan perbedaan 

farmakodinamika serta farmakokinetik 

(bioavibilitas, distribusi, metabolism, 

ekskresi) pada wanita merupakan alasan 

potensial terjadinya  Adverse Drug Reactions 

lebih banyak terjadi (Schwartz, 2003). Umur 

pasien dibagi menjadi 2 kelompok yaitu  umur  

18-34 tahun  dan 35-65 tahun  dan hasil 

penelitian menunjukan  bahwa pasien dengan 

kelompok usia 35-65 tahun (86.79%) 

memiliki potensi Adverse Drug Reactions   

lebih besar dibandingkan dengan kelompok 

usia 18-34 tahun  (13,2%).  

Kejadian Adverse Drug Reactions 

lebih banyak terjadi pada orang tua mungkin 

dipengaruhi oleh farmakodinamik dan 

farmakokinetik yang berubah seiring 

bertambahnya usia. Pada pasien yang lebih 

tua seiring dengan bertambahnya usia maka 

hati akan kehilangan kemampuan untuk 

mematabolisme obat (Budnits, 2007). 

Lama dirawat dirumah sakit dibagi 

menjadi 2 kelompok yaitu  <5 hari dengan 

hasil penelitian sebanyak 24 pasien(45.3%)  

yang berpotensi mengalami  Adverse Drug 

Reactions pasien dengan durasi dirawat di 

rumah sakit >5 hari sebanyak 29 pasien  

(54.7%). Pasien dengan durasi dirawat lebih 

lama memiliki potensi lebih besar adanya 

kejadian Adverse Drug Reactions (Davies, 

2009) 

Karakteristik lama mengidap penyakit 

dibagi menjadi 3 kelompok yaitu <1 tahun, 2-

5 tahun, dan 5-10 tahun, hasil penelitian ini 

didapatkan hasil bahwa pasien dengan durasi 

mengidap penyakit selama 2-5 tahun paling 

banyak berpotensi mengalami Adverse Drug 

Reactions yaitu sebanyak 28 pasien (52.8%), 

kemudian pasien dengan durasi mengidap 

penyakit kurang dari 1 tahun sebanyak  22 

pasien (41.5%) dan pasien dengan durasi 

mengidap penyakit selama 6-10 tahun 

sebanyak  3 pasien (5.7%).  

Obat yang diterima dan dikelompokan 

menjadi 8 kelompok, hasil penelitian yang 

telah dilakukan menunjukan bahwa obat 

saluran cerna paling banyak menimbulkan 

Karakteristik Pasien Frekuensi  Persentase 

(%) 

Jenis Kelamin 

Laki – laki 20 37.7 

Perempuan 33 62.3 

Usia 

 18–34 tahun 7 13.2 

34-65 tahun 46 86.8 

Lama dirawat di rumah sakit 

<5 hari 24 45.3 

> 5hari 29 54.7 

Lama menderita penyakit 

<1 tahun 22 41.5 

2-5 tahun 28 52.8 

6-10 tahun 3 5.7 

Obat yang diterima 

Antibiotika 4 7.5 

Analgetika  8 15.1 

Kardio 

vaskular 
11 20.8 

Saluran kemih  6 11.3 

Sistem endokrin 4 7.5 

Sistem saraf pusat 3 5.7 

Saluran cerna 13 24.5 

Saluran nafas 4 7.5 



 

 

potensi adanya Adverse Drug Reactions 

sebanyak 13 pasien (24.5%), kardiovaskular 

sebanyak 11 pasien (20.8%), analgetika 

sebanyak 8 pasien (15.1%), saluran kemih 

senyak 6 pasien (11.3%), antibiotika sebanyak 

4 pasien (7.5%), sistem endokrin sebanyak 4 

pasien (7.5%),  saluran nafas sebanyak 4 

pasien (7.5%), dan obat sistem saraf pusat 

sebnyak 3 pasien (5.7%). Golongan obat 

saluran cerna/liver paling potensial 

mengalami kejadian Adverse Drug Reactions 

dibandingkan dengan obat golongan 

kardiovaskular, saluran nafas, endokrin 

(Davies, 2009).  

Dari 53 jumlah sampel yang 

didapatkan Adverse Drug Reactions dibagi 

menjadi 4 berdasarkan scoring Naranjo scale 

dengan hasil pasien ternyata bukan Adverse 

Drug Reactions sebanyak 9 pasien (17.0%), 

kemungkinan Adverse Drug Reactions  

sebanyak 35 pasien (66.6%), kemungkinan 

besar Adverse Drug Reactions sebanyak 2 

pasien (3.8%), dan pasti Adverse Drug 

Reactions sebanyak 7 pasien (13.3 %). Pasien 

yang mengalami pasti Adverse Drug 

Reactions sebanyak 7 pasien, dengan jenis 

kelamin perempuan sebanyak 5 pasien (9.4%) 

dan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2 pasien 

(3.78%). Golongan obat yang menyebabkan 

pasti Adverse Drug Reactions yaitu 

antibiotika 3 pasien (5.7%) (ciprofloksasin 2 

pasien dan rimpafisin 1 pasien), analgetika 2 

pasien (3.8%) (asam mefenamat 2 pasien), 

kardiovaskular 1 pasien(1.9%). 

Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan pada penelitian di RSUD DR.M. 

Yunus Bengkulu diperoleh bahwa variabel 

bebas yang memiliki berhubungan dengan 

variabel terikat yaitu lama menderita penyakit 

dan obat yang diterima pasien. Sedangkan 

jenis kelamin, usia, lama dirawat dirumah 

sakit tidak memiliki hubungan dengan 

Adverse Drug Reactions. 

Hubungan karakteristik pasien dengan 

kejadian Adverse Drug Reactions dapat 

dilihat pada tabel 2.  

 
Tabel 2. Hubungan Karakteristik Pasein dengan Adverse 

Drug Reactions. 
Variabel terikat Variabel 

bebas 

Nilai 

sig 

Sig Hasil 

Jenis kelamin  Adverse 
Drug 

Reactions 

0.005 0.115 Tidak 
memiliki 

hubungan 

Usia  Adverse 

Drug 

Reactions 

0.005 0.153 Tidak 

memiliki 

hubungan 

Lama dirawat 
di Rumah 

sakit 

Adverse 
Drug 

Reactions 

0.005 0.755 Tidak 
memiliki 

hubungan 

Lama 
menderita 

penyakit  

Adverse 
Drug 

Reactions 

0.005 0.041 Berhubungan 

Obat yang 

diterima 
pasien  

Adverse 

Drug 
Reactions 

0.005 0.000 Berhubungan 

 

Lama menderita penyakit memiliki 

nilai sig 0.041<0.05, yang  dapat berpengaruh 

terhadap Adverse Drug Reactions sehingga 

terdapat hubungan antara lama menderita 

penyakit dengan Adverse Drug Reactions. 

Obat yang diterima pasien setelah dilakukan 

analisis didapatkan hasil sig 0.000<0.005 hal 

ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan 

antara obat yang diterima pasien dengan 

Adverse Drug Reactions sehingga dapat obat 

yang diterima pasien dapat mempengaruhi 

adanya Adverse Drug Reactions. 

Sedangkan variabel bebas yang tidak 

terdapat hubungan dengan variabel terikat 

yaitu jenis kelamin, usia, dan lama dirawat 

dirumah sakit. Hasil analisis yang telah 

dilakukan jenis kelamin sig 0.134>0.05 maka 

tifak terdapat hubungan antara jenis kelamin 

dengan Adverse Drug Reactions.  Usia 

memiliki sig 0.153>0.05 maka usia tidak 

memiliki hubungan dengan terjadinya 

Adverse Drug Reactions. lama dirawat 

dirumah sakit memiliki sig 0.755>0.05, 

sehingga usia juga tidak memiliki hubungan 

dengan adanya Adverse Drug Reactions.  

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan pada penelitian ini adalah 

terdapat beberapa kejadian Adverse Drug 

Reactions pada pasien di RSUD DR.M.Yunus 

bengkulu. Karakteristik pasien lama 

menderita penyakit dan obat yang diterima 

pasien mempengaruhi terjadinya Adverse 

Drug Reactions di Rumah Sakit DR. M. 

Yunus Bengkulu. Sedangkan  jenis kelamin, 

usia, lama dirawat di Rumah sakit tidak 

mempengaruhi adanya Adverse Drug 

Reactions di Rumah Sakit DR. M. Yunus 

Bengkulu. Obat kardiovaskular, analgetika, 



 

 

antibiotika, saluran nafas, sistem endokrin, 

sistem saraf memiliki potensi paling besar 

menimbulkan Adverse Drug Reactions di 

Rumah Sakit DR. M. Yunus Bengkulu. 
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Analisa Kualitatif Zat Warna Rhodamin B pada Lipstik dengan Metode
Kromatografi Lapis Tipis

Qualitative Analysis of Rhodamin B Dyes in Lipstick by Thin Layer
Chromatography Method

Mursyidaha, Ratih Purwantib, Hanita Christiandaric
a,b,cJurusan Farmasi, Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta

Abstrak

Masalah yang muncul dibalik peredaran produk kosmetik adalah penggunaan bahan berbahaya yang
dapat mengganggu kesehatan konsumen. Menurut BPOM produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya
salah satunya adalah lipstik yang mengandung pewarna Rhodamin B, merupakan pewarna sintetis yang sering
disalahgunakan menjadi pewarna kosmetik dan makanan serta dapat menyebabkan kanker (karsinogenik) bila
digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tujuan Penelitian ini untuk mengidentifikasi zat warna Rhodamin B
pada lipistik yang beredar di pasar “Sunday Morning”Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.
Identifikasi Rhodamin B dilakukan dengan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Eluen yang digunakan yaitu
eluen n- butanol, etil asetat dan amoniak ( 55 : 20 : 25 ). Sampel diambil menggunakan teknik Random sampling.
Hasil identifikasi Rhodamin B menggunakan Kromatografi Lapis Tipis menunjukkan bahwa terdapat 5 sampel
dari 13 sampel teridentifikasi positif mengandung Rhodamin B yang ditandai dengan nilai Rf sampel dan warna
bercak secara visual dan sinar UV 254 nm, yaitu pada sampel 02= 0,75, sampel 07= 0,73, sampel 10=0,75,
sampel 11=0,73 dan sampel 12= 0,74. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat 5 merk lipstik yang dijual
pedagang pasar “Sunday Morning” Yogyakarta positif mengandung Rhodamin B.

Kata Kunci :Lipstik; Rhodamin B; Kromatografi Lapis Tipis.

Abstract

The problem that arises behind the circulation of cosmetic products is the use of hazardous materials
that can disrupt consumers' health. According to BPOM cosmetic products that contain hazardous ingredients,
one of which is lipstick containing Rhodamin B dye. Rhodamin B is a synthetic dye that often misused into
cosmetic and food and it can cause cancer (carcinogenic) if used for a long time. The aims this research is
identify the Rhodamin B dyes in lipstick at "Sunday Morning" Market, Yogyakarta. This research was a
descriptive study. Idetification Rhodamin B was done by using Thin Layer Chromatography method (TLC). The
sample was taken using Random sampling technique. Eluents used are n-butanol, ethyl acetate and ammonia (55:
20: 25). The identification results of Rhodamin B using Thin Layer Chromatography showed that there were 5
positive samples containing Rhodamin B which was characterized by the sample Rf value and the color of the
spots visually and UV light 254 nm, ie in sample 02 = 0.75, sample 07 = 0, 73, sample 10 = 0.75, sample 11 =
0.73 and sample 12 = 0.74. Conclusion this research is 5 brands of lipstick sold by market traders "Sunday
Morning" Yogyakarta positive containing Rhodamin B.
Keywords: Lipstick; Rhodamin B; Thin Layer Chromatography

PENDAHULUAN
Lipstik adalah sediaan kosmetika

yang digunakan untuk mewarnai bibir

dengan sentuhan artistik sehingga dapat
meningkatkan estetika dalam tata rias wajah,
tetapi tidak boleh menyebabkan iritasi pada
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bibir (DepKes RI,1998). Masalah yang
muncul dibalik peredaran produk kosmetik
adalah penggunaan bahan berbahaya yang
dapat mengganggu kesehatan konsumen.
Berdasarkan laporan tahunan BPOM
Yogyakarta (2017) tentang Hasil
Pengawasan Keamanan, Manfaat dan Mutu
Produk Kosmetika tercatat Hasil pengujian
laboratorium menunjukkan bahwa
285(1,17%) sampel tidak memenuhi syarat
mutu, meliputi: mengandung bahan aktif
melebihi batas 59(0,24%) sampel, cemaran
mikroba 99(0,41%) sampel dan
mengandung bahan dilarang 127(0,52%).

Rhodamin B pada umumnya
digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil
atau tinta yang menyebabkan iritasi pada
saluran pernapasan dan bila digunakan
dapat menyebabkan terjadinya kanker dan
kerusakan hati dalam tubuh (Mukaromah &
Maharni, 2008). Hal itu disebabkan karena
Rhodamin B akan menumpuk dilemak
sehingga dalam waktu yang lama jumlahnya
akan bertambah didalam tubuh dan dapat
mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh
(Syakri, 2017)

Berdasarkan hasil identifikasi BPOM
Pusat (2014) terdapat 32 buah kosmetik luar
negeri dan 36 buah kosmetik dalam negeri
yang di dalamnya terdapat bahan kimia
berbahaya. Contoh produk kosmetik yang
mengandung bahan berbahaya menurut
BPOM (2014) yaitu lipstik, krim malam,
sabun wajah, eye shadow, blush on, dan
bedak. Bahan berbahaya yang ada di dalam
kosmetik diantaranya logam timbal, merkuri,
pewarna merah K3 dan K10 (Rhodamin B),
dan bahan berbahaya lainnya.

Menurut WHO, Rhodamin B
berbahaya bagi kesehatan manusia karena
sifat kimia dan kandungan logam beratnya.
Rhodamin B mengandung senyawa klorin
(Cl), senyawa klorin merupakan senyawa
halogen yang berbahaya dan reaktif. Jika
tertelan maka senyawa ini akan berusaha
mencapai kestabilan dalam tubuh dengan
cara mengikat senyawa lain dalam tubuh.
Hal ini yang bersifat racun bagi tubuh,
selain itu Rhodamin B juga memiliki

senyawa pengalkilasi (CH3-CH3) yang
bersifat radikal sehingg dapat berikatan
dengan protein, lemak, dan DNA dalam
tubuh.

Pasar “Sunday Morning” merupakan
pasar yang menawarkan atau menjual
produk dengan harga yang cukup miring
sehingga banyak dikunjungi oleh
masyarakat terutama mahasiswa.
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik
untuk melakukan analisa kualitatif
Rhodamin B pada lipstik yang beredar di
Pasar “Sunday Morning” Yogyakarta.

MATERIAL DAN METODE

Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif laboratorium yaitu dengan
melakukan observasi pada sampel lipstik
yang dicurigai mengandung Rhodamin B.
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara
simple random sampling (sampel acak
sederhana). Sampel yang diambil dalam
penelitian ini adalah lipstik dengan kriteria
tidak memiliki nomor registrasi BPOM,
berwarna cerah mengkilap dan lebih
mencolok, tidak mencantumkan informasi
kandungan, atau identitas lengkap lainnya
Total sampel yang didapatkan sebanyak 13
sampel.

Alat yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu erlenmeyer, gelas beker, corong
gelas, pipet, batang pengaduk, mortir
stamper, gelas ukur, waterbath, timbangan
analitik, hot plate, kertas saring whatman no.
42, Spektrofotometri UV-Vis. Bahan-bahan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
lipstik, asam klorida, metanol, natrium
sulfat anhidrat, campur eluen n-butanol, etil
asetat dan amoniak (55 : 20 : 25)

Prosedur Kerja :
1. Isolasi Rhodamin B

Sebanyak 2 gram cuplikan lipstik
diletakkan dalam gelas kimia 50 ml,
kemudian ditambahkan 16 tetes asam
klorida 4 M dan 20 ml methanol lalu dilebur
diatas penangas listrik sampai mencair.
Setelah sampel lipstik melebur, selanjutnya
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disaring dengan menggunakan kertas saring
yang telah berisi dengan natrium sulfat
anhidrat dan diambil ekstraknya. Ekstrak
yang dihasilkan diambil lalu diuapkan
kembali diatas penangas air. Agar larutan
uji lebih pekat.

2. Uji Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
Campur eluen n-butanol, etil asetat

dan amoniak (55 : 20 : 25) dan masukkan
kedalam bejana. Lalu potonglah plat KLT 8
x 4 cm dan totolkan larutan uji dan larutan
pembanding menggunakan pipa kapiler
kemudian plat KLT dimasukkan ke dalam
bejana yang telah berisi fase gerak. Tunggu
pelarut naik hingga batas atas, lalu

keluarkan plat KLT dan keringkan.
Lakukan pengamatan bercak dibawah sinar
UV 254 dan ukur jarak tempuh fase gerak,
Setelah itu hitung harga Rf.

HASIL
Berdasarkan hasil Identifikasi

Rhodamin B pada sampel lipstik,
menunjukkan bahwa sampel 02,07,10,11,12
positif mengandung Rhodamin B. Hal ini
dibuktikan dari warna bercak secara visual
berwarna merah muda dan secara sinar UV
berwarna oranye, hasil ini didukung dengan
nilai Rf sampel yang mendekati nilai Rf
rhodamin B yaitu 0,72. Hasil Identifikasi
Rhodamin B dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Harga Rf Sampel Lipstik dengan Menggunakan KLT

No Kode
Sampel

Jarak (cm) dari garis
awal ke pusat noda (a)

Jarak (cm) dari garis awal ke
garis depan pelarut (b) Harga Rf Keterangan

Standar 5,3 7,3 0,72 +
1 01 2,5 7,3 0,34 -
2 02 5,5 7,3 0,75 +
3 03 2,1 7,3 0,28 -
4 04 2,1 7,3 0,28 -
5 05 4,6 7,3 0,63 -
6 06 - - - -
7 07 5,4 7,3 0,73 +
8 08 4,6 7,3 0,63 -
9 09 4,5 7,3 0,61 -
10 10 5,5 7,3 0,75 +
11 11 5,4 7,3 0,73 +
12 12 5,5 7,3 0,74 +
13 13 2,3 7,3 0,31 -

Tabel 2. Hasil pemeriksaan warna dengan cahaya secara visual dan sinar UV 254 nm

No Kode
Sampel Warna visual Warna secara sinar UV Keterangan

Standar Merah muda Oranye/merah muda +
1 01 Coklat muda Ungu -
2 02 Merah muda Oranye +
3 03 Coklat muda Ungu -
4 04 Coklat muda Ungu -
5 05 Coklat muda Ungu Kecoklatan -
6 06 - - -
7 07 Merah muda Oranye +
8 08 Coklat muda Ungu Kecoklatan -
9 09 Coklat muda Ungu Kecoklatan -
10 10 Merah muda Oranye +
11 11 Merah muda Oranye +
12 12 Merah muda Oranye +
13 13 Coklat muda Ungu kecklatan -

PEMBAHASAN
Metode KLT merupakan metode yang

sering digunakan untuk analisis. Prinsip
kerja metode KLT yaitu memisahkan
komponen-komponen sampel berdasarkan
perbedaan-perbedaan kepolaran antara
sampel. Penentuan hasil identifikasi sampel
adalah bercak yang tidak bergerak sehingga
dapat memberikan hasil yang tepat dan tetap.

Identifikasi Rhodamin B dengan
Metode KLT diawali dengan menotolkan
ekstrak lipstik pada lempeng KLT
menggunakan pipa kapiler. Jarak rambat
eluen adalah 7,3 cm dari titik awal penotolan
dan berada 1 cm dari tepi bawah KLT. Jarak
antara masing-masing titik totolan adalah 1
cm. Setelah penotolan, plat KLT
dikeringkan lalu dimasukkan ke dalam
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bejana yang telah berisi eluen : n butanol,
etil asetat dan amoiak (50: 20 : 25), Menurut
Yamlean (2011) semakin dekat kepolaran
antara sampel dengan eluen maka sampel
akan semakin terbawa oleh fase gerak
tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa
kepolaran eluen mempengaruhi nilai Rf.
Setelah Fase gerak mencapai batas atas KLT,
lempeng KLT dikeluarkan dari bejana dan
dikeringkan, lalu dilakukan pengamatan
warna bercak secara visual dan secara sinar
UV 254 nm. Hampir sebagian besar
senyawa organik yang dapat berfluoresensi
jika disinari dengan sinar UV 254 nm.

Hasil penelitian pada Tabel 1
menunjukkan bahwa masing-masing sampel
memiliki harga Rf dengan kisaran antara
0,2-0,8 yang berarti telah terjadi pemisahan
senyawa pada sampel. Suatu sampel
dikatakan positif mengandung zat warna
Rhodamin B apabila memiliki harga Rf yang
mendekati harga Rf standar Rhodamin B
yaitu 0,72. Sampel yang memiliki harga Rf
yang mendekati harga Rf standar Rhodamin
B yaitu: sampel 02 (0,75), sampel 07 (0,73),
sampel 10 (0,75), sampel 11 (0,73), sampel
12 (0,72). Hal ini menunjukkan bahwa
Sedangkan sampel lainnya tidak memiliki
harga Rf yang mendekati harga Rf
Rhodamin B yaitu: sampel 01 (0,34), sampel
03 (0,28), sampel 04 (0,28), sampel 05
(0,63), sampel 08 (0,63), sampel 09 (0,61),
sampel 13 (0,31). Sampel 06 sama sekali
tidak menunjukkan adanya bercak baik
dilihat secara visual maupun secara sinar
UV 254 nm sehingga tidak dapat dilakukan
perhitungan harga Rf.

Berdasarkan hasil pengamatan deteksi
bercak pada Tabel 2, terdapat sampel yang
bercaknya berwarna merah muda jika dilihat
secara visual atau dilihat dengan panca indra

dan berwarna oranye jika dilihat secara sinar
UV 254 nm. Hal ini menunjukkan bahwa
terdapat sampel yang positif mengandung
Rhodamin B, dikarenakan zat warna
Rhodamin B akan berfluoresensi berwarna
oranye dibawah sinar UV dan berwarna
merah muda jika dilihat secara visual
(Purniati,2015).

Sampel yang memiliki warna bercak
merah mudah secara visual dan warna
oranye secara sinar UV 254 nm yaitu pada
sampel 02 (merah muda, oranye), sampel 10
(merah muda, oranye), sampel 11 (merah
muda, oranye), sampel 12 (merah muda,
oranye) dan sampel 07. Bercak warna
tersebut menunjukkan bahwa sampel
tersebut teridentifikasi mengandung
Rhodamin B. Identifikasi sahih dilakukan
jika senyawa yang dianalisis dibandingkan
dengan senyawa pembanding dan dengan
campuran yang terdiri atas senyawa yang
dianalisis dan senyawa pembanding (cara
spiking). Hasil deteksi bercak dapat dilihat
pada Gambar 1.

Gambar 1. Hasil deteksi bercak dengan sinar uv

Sampel yang tidak memiliki warna
bercak merah muda jika dilihat secara visual
dan warna oranye jika dilihat secara sinar
UV 254 nm yaitu : sampel 01 (coklat muda,
ungu), sampel 03 (coklat muda, ungu),
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sampel 04 (coklat muda, ungu), sampel 05
(coklat muda, ungu kecoklatan), sampel 08
(coklat muda, ungu kecoklatan), sampel 09
(coklat muda, ungu kecoklatan), sampel 13
(coklat muda, ungu kecoklatan). Hasil
deteksi bercak secara visual dapat di lihat
pada Gambar 2.

Gambar 2. Hasil deteksi bercak secara visual

Hasil Identifikasi Rhodamin B
menggunakan metode KLT menujukkan
bahwa 5 dari 13 sampel positif mengandung
Rhodamin B yaitu sampel 02, 07, 10, 11 dan
12. Hal ini dibuktikan dengan warna bercak
yang diamati secara visual dan secara sinar
UV 254 nm berwarna merah muda dan
oranye serta diperkuat lagi dengan harga Rf
sampel yang mendekati harga Rf Rhodamin
B (0,72).

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat

disimpulkan bahwa dari 13 sampel yang
beredar di pasar Sunday Morning, terdapat 5
sampel teridentifikasi menggunakan
pewarna Rhodamin B.

SARAN
Perlu dilakukan analisa secara

kuantitatif untuk mengetahui kadar
Rhodamin B yang terdapat pada sampel
lipstik
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ABSTRAK 

Diabetes melitus tipe 2 (DMT2) merupakan suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia 

atau peningkatan kadar gula darah yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya. Insidensi 

DMT2 mencapai 90-95% dari penyakit diabetes secara umum. Salah satu luaran terapi dari suatu penyakit adalah 

untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

karakteristik pasien DMT2 dan kualitas hidupnya. Sebelum penelitian dimulai, peneliti telah mendapatkan Surat 

Kelaikan Etik (Ethical Clearance) No.2316/B.1/KEPK-FKUMS/VIII/2019 dari Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.  Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian cross sectional. Sampel penelitian 

berjumlah 73 responden diabetes melitus tipe 2 yang berkunjung ke Apotek Mercusuar Kaliwiro Wonosobo periode 

Agustus sampai September 2019. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner EQ-5D-5L. Hasil penelitian 

menunjukkan karakteristik pasien diabetes melitus tipe 2 berumur >45 tahun (80,8%), berjenis kelamin perempuan 

(69,9%), berstatus menikah (83,6%) dan berpendidikan rendah (75,3%). Hasil pengukuran kualitas hidup pasien 

diabetes melitus tipe 2 dalam penelitian ini diperoleh nilai utility 0,85 ± 0,15 dan nilai VAS (Visual Analog 

Scale)  84,38 ± 8,163. Domain rasa cemas merupakan domain yang dilaporkan memiliki banyak masalah 

pada pasien diabetes melitus tipe 2 sebesar 54,8%. 
  

Kata kunci: diabetes melitus tipe 2; kualitas hidup; kuesioner EQ-5D-5L. 

 

 

ABSTRACT 

Diabetes mellitus (DM) is a metabolic disease characterized by hiperglikemia or an increase in bloods sugar levels 

that occurs due to abnormal insulin secretion, insulin action, or both. The prevalence of T2DM is estimated at 

approximately 90-95% of total diabetes mellitus cases. One of  the outcome of disease is to rise quality of life of 

patient. The aim of this study is to know the characteristic of T2DM patient and the quality of life. Before the study 

began, researchers had received a letter of ethical clereance No.2316/B.1/KEPK-FKUMS/VIII/2019from the Medical 

Faculty of the Muhammadiyah University of Surakarta. This study a cross sectional study design.the sample of the 

study was 73 T2DM respondents who visit to Apotek Mercusuar Kaliwiro Wonosobo in the period August to September 

2019. The measuring instrument used was a questionnaire EQ-5D-5LThe results showed that the characteristics of 
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PENDAHULUAN  
Diabetes melitus (DM) merupakan suatu 

penyakit metabolik yang ditandai dengan 

hiperglikemia atau peningkatan kadar gula darah 

yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja 

insulin atau keduanya. Diagnosis DM ditegakkan 

atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah 

(PERKENI, 2015).  



 

 

Gejala akut DM yaitu polidipsia (banyak 

minum), poliphalgia (banyak makan), poliuria 

(banyak kencing/sering kencing di malam hari), 

nafsu makan bertambah namun berat badan turun 

dengan cepat (5-10 kg dalam waktu 2-4 minggu). 

Gejala kronik DM yaitu kesemutan, kulit terasa 

panas atau seperti tertusuk-tusuk jarum, rasa kebas 

di kulit, kram, kelelahan, mudah mengantuk, 

pandangan mulai kabur, gigi mudah goyah dan 

mudah lepas, kemampuan seksual menurun, pada 

pria bisa terjadi impotensi, pada ibu hamil sering 

terjadi keguguran atau kematian janin dalam 

kandungan atau ibu melahirkan bayi dengan berat 

lahir lebih dari 4kg (Fatimah, 2015). 

Kriteria diagnosis DM menurut pedoman 

American Diabetes Association (ADA) 2011 dan 

konsensus PERKENI 2011 adalah sebagai 

berikut: 

1. Glukosa plasma puasa ≥ 126 mg/dL dengan 

gejala klasik penyerta. Puasa adalah kondisi 

tidak ada asupan kalori minimal 8 jam, atau 

2. Glukosa 2 jam paska pembebanan ≥ 200 

mg/dL. 

3. Glukosa plasma sewaktu ≥ 200 mg/dL bila 

terdapat keluhan klasik DM seperti banyak 

kencing, banyak minum, banyak makan, dan 

penurunan berat badan yang tidak dapat 

dijelaskan penyebabnya. 

Di tahun 2013, angka prevalensi DM pada 

orang dewasa mencapai 6,9%, dan ditahun 2018 

angka terus melonjak menjadi 8,5%. 

(RISKESDAS, 2018). Menurut profil kesehatan 

kabupaten Wonosobo tahun 2018, DM menempati 

urutan ketiga pada 10 besar penyakit tidak 

menular di Kabupaten Wonosobo tahun 2017 

dengan jumlah penderita sebanyak 3408 

penderita, dengan rincian DM tipe 1 (tergantung 

insulin) sebanyak 161 kasus dan DM tipe 2 (tidak 

tergantung insulin) sebanyak 3.247 kasus.  

Kualitas hidup adalah persepsi individual 

terhadap posisinya dalam kehidupan, dalam 

konteks budaya, sistem nilai dimana mereka 

berada dan hubungannya terhadap tujuan hidup, 

harapan, standar, dan lainnya yang terkait. 

(WHO,2013). Banyak faktor yang mempengaruhi 

terjadinya penurunan kualitas hidup pasien seperti 

sosial ekonomi yang rendah, pendidikan yang 

rendah, gaya hidup yang kurang baik, keyakinan 

penderita terhadap pengobatan dan lain-lain 

(Gautama et al., 2009). 

Kuesioner EQ-5D-5L menggambarkan 

kualitas hidup yang berhubungan dengan 

kesehatan pasien yang diukur dengan 

menggunakan satu pertanyaan untuk tiap dimensi 

kualitas hidup. Kuesioner EQ-5D terdiri dari dua 

bagian yaitu EQ-5D descriptive system dan EQ-

5D visual analoque scale (EQ-5D VAS). EQ-5D 

descriptive system mengukur status kesehatan 

menggunakan 5 domain kualitas hidup dengan 

kategori tingkatan respon yang berbeda antara lain 

mobility (kemampuan bergerak/berjalan), self-

care (perawatan diri), usual activity (kegiatan 

sehari-hari yang biasa dilakukan), pain/discomfort 

(rasa sakit/tidaknyaman), dan anxiety/depression 

(rasa cemas/depresi)(Euroqol, 2015).  

EQ-5DVAS mencatat penilaian 

responden terhadap kesehatannya menggunakan 

visual analoque scale yang berbentuk vertikal dan 

memiliki skala antara 0 sampai 100. Data yang 

diperoleh digunakan sebagai pengukuran 

kuantitatif atas luaran kesehatan responden 

berdasarkan penilaian sendiri (Janssen, 2013). 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui karakteristik pasien DM 

tipe 2 yang berkunjung ke Apotek Mercusuar 

Kaliwiro Wonosobo. 

2. Untuk mengetahui kualitas hidup pasien DM 

tipe 2 yang berkunjung ke Apotek Mercusuar 

Kaliwiro Wonosobo. 

 

MATERIAL DAN METODE  
Penelitian ini menggunakan rancangan 

penelitian cross sectional. Penelitian dilakukan  

pada periode Agustus sampai September 2019. 

Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner EQ-

5D-5L. Subyek penelitian adalah pasien DMT2 

yang berkunjung ke Apotek Mercusuar Kaliwiro 

Wonosobo yang memenuhi kriteria inklusi selama 

penelitian berlangsung. 

1. Kriteria inklusi 

a. Pasien dengan diagnosa diabetes melitus 

tipe 2 dengan atau tanpa komplikasi yang 

telah menerima antidiabetik selama 1 bulan 

sebelum pengukuran kualitas hidup. 

b. Usia 17-75 tahun 

c. Responden kooperatif 

d. Responden tidak bisu dan tuli 

e. Responden bersedia menjadi subyek 

penelitian dengan menandatangani 

informed concent. 

2. Kriteria eksklusi 

a. Anak- anak dan pasien hamil 

b. Pasien yang sedang menjalani rawat inap 

Pada penelitian ini, untuk menentukan 

batas minimal dari besarnya sampel yang akan 

digunakan ditentukan dengan rumus sebagai 

berikut (Lemeshow, 1997): 

n  =  (Zα/2)². P (1-P) / d2 (1) 

Keterangan:  

n  :  Jumlah sampel 



 

 

(Zα/2)²  : Standar deviasi normal dengan CI 

  95% = 1,96 

P : Persentase sensitivitas pemeriksaan 

 pasien DMT2 (95%) 

d :  alpha (0,05) 

Perhitungannya adalah sebagai berikut:  

n  =  (1,96)². 0,95 (1-0,95) / (0,05)2 

   = 73 orang 

Jadi besar sampel yang digunakan dalam 

penelitian adalah 73 orang. 

Variabel dalam penelitian ini ada 2 yaitu: 

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

karakteristik pasien seperti umur, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, 

status pernikahan, dukungan keluarga, diet, 

kategori BMI, kadar gula darah sewaktu, olah 

raga, asuransi, obat yang digunakan, jenis 

terapi, komplikasi, lama DM, riwayat keluarga, 

riwayat merokok, dan riwayat alkohol, 

dukungan keluarga, dan kepatuhan 

pengobatan. 

2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

kualitas hidup pasien DMT2.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini berdasarkan Surat Kelaikan 

Etik (Ethical Clearance Letter) 

No.2316/B.1/KEPK-FKUMS/VIII/2019 dari 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Surakarta.  Penelitian ini telah dilakukan di 

Apotek Mercusuar Kaliwiro Wonosobo periode 

Agustus  sampai September 2019 didapatkan 

sampel 73 pasien DMT2 yang memenuhi kriteria 

inklusi. 

Tabel 1. Gambaran Karakteristik Responden 

 

Karakteristik   Variabel n=73 % 

Umur  < 45 tahun 14 19,2 

≥ 45 tahun 59 80,8 

Jenis Kelamin Laki-laki 22 30,1 

Perempuan 51 69,9 

Kategori BMI Kurus (< 18,5)  4  5,5 

Normal (18,5-25) 46 63,0 

Gemuk (25,1-27) 16 21,9 

Obesitas (>27)  7  9,6 

GDS  GDS ≤200 8 11,0 

 GDS > 200 65 89,0 

Pendidikan  Rendah (SD,SMP) 55 75,3 

Tinggi (SMA-
Sarjana) 

18 24,7 

Pekerjaan  Bekerja (Petani, 

buruh, guru, PNS, 

pedagang,wiraswast) 

39 53,4 

Tidak bekerja 

(pensiunan, IRT) 

34 46,6 

Status Pernikahan Menikah 61 83,6 

Tidak menikah 12 16,4 

Penghasilan  Tinggi (≥ UMK) 22 30,1 

Rendah (< UMK) 51 69,9 

Asuransi  Ada Asuransi 59 80,8 

Tidak ada  14 19,2 

Diagnosa Pertama  Dokter,bidan, 

mantra 

24 32,9 

 RS, Puskesmas, 

klinik 

49 67,1 

Durasi  ≤ 5 tahun 64 87,7 

> 5 tahun 9 12,3 

Riwayat Keluarga Ada 16 21,9 

Tidak ada 57 78,1 

Jadwal Kontrol ≤ 1 bulan 56 76,7 

>1 Bulan 17 23,3 

Pola makan Diet 27 37,0 

Tidak diet 46 63,0 

Riwayat Merokok Merokok 20 27,4 

Tidak Merokok 53 72,6 

Riwayat Alkohol Alkohol  
Tidak alkohol 

 0 
73 

 0,0 
100 

 

Olahraga Olah raga 19 26,0 

Tidak Olahraga 54 74,0 

Dukungan Keluarga Ada dukungan   7 9,6 

Dilakukan Sendiri 66 90,4 

Penyakit lain/ 

komplikasi  

Tidak Ada 29 39,7 

Hipertensi  6  8,2 

 
Nyeri 38 52,1 

 

Obat  Sulfonilurea   10 13,7 

Metformin 50 68,5 

Kombinasi   13  17,8 

Jenis Terapi Monoterapi 60 82,2 

Kombinasi 13 17,8 

Kepatuhan 

Minum Obat 

Teratur 32 43,8 

Tidak Teratur 41 56,2 

 

a. Gambaran Karakteristik Responden 
Gambaran karakteristik responden 

ditunjukkan melalui persentase dapat dilihat di 

tabel 1. 

1. Umur  

Hasil karakteristik subyek penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian besar subyek 

penelitian berusia > 45 tahun sejumlah 80,8% 

sedangkan yang berusia < 45 tahun sejumlah 

19,2%. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Sutikno(2011) menyatakan bahwa 

prevalensi/angka kejadianDM tipe 2 (DMT2) 

meningkat dengan bertambahnya usia 

dikarenakanpeningkatan usia 

menyebabkanperubahan pada  metabolisme 

karbohidrat dan perubahan pelepasan insulin 

yang dipengaruhi oleh glukosa dalam darah 

dan terhambatnya pelepasan glukosa yang 

masuk ke dalam sel karena dipengaruhi oleh 

insulin.  

2. Jenis Kelamin 



 

 

Hasil karakteristik subyek penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian besar berjenis 

kelamin perempuan (69,9%) dan laki-laki 

(30,1%). Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

pernah dilakukan sebelumnya yang 

menyatakan bahwa pasien DMT2 berjenis 

kelamin perempuan lebih mendominasi 

dibandingkan laki-laki (Sornoza et al., 2011; 

Stanetic et al., 2012). Secara fisik wanita lebih 

berpeluang mengalami peningkatan massa 

indeks tubuh yang lebih besar sehingga wanita 

lebih beresiko mengidap diabetes (Fatimah, 

2015). Selain itu sindrom siklus bulanan (Pre 

Menstrual Syndrome) dan post menopause 

juga membuat distribusi lemak tubuh menjadi 

terakumulasi akibat proses hormonal tersebut 

sehingga wanita lebih beresiko menderita DM 

(Irawan, 2010). 

3. Kategori BMI (Body Massa Indexs) 

Dari hasil penelitian ini jumlah terbanyak 

pada penderita DMT2 dengan BMI normal 

(63,0%). Hasil ini berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Fathmi (2012) yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan 

signifikan indeks massa tubuh dengan kadar 

gula darah pada penderita DMT2. 

4. Gula Darah Sewaktu 

Dari penelitian didapatkan hasil pasien 

DMT2 dengan kadar gula darah sewaktu >200 

mg/dL sebanyak 89% sedangkan 11% adalah 

responden yang memantau kadar gula 

darahnya dan mengupayakan kadar glukosa 

darah dalam tubuh menjadi normal, terbukti 

dengan kadar gula darah sewaktu < 200 mg/dL. 

Terkendalinya DM ditunjukkan dengan 

normalnya kadar gula darah karena kadar gula 

darah merupkan indikator dalam diagnosa DM 

(PERKENI, 2015). 

5. Pendidikan 

Berdasarkan data karakteristik pada 

penelitian ini, dapat dilihat bahwa mayoritas 

responden memiliki tingkat pendidikan yang 

rendah (75,3%) dibandingkan responden yang 

memiliki tingkat pendidikan tinggi (24,7%). 

Hal ini sejalan dengan penelitian Irawan (2010) 

yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan 

memiliki pengaruh terhadap kejadian penyakit 

DMT2. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang berarti ada kemungkinan semakin 

baik pula pengetahuan seseorang dalam 

mencegah terjadinya penyakit termasuk 

DMT2. Hal ini juga didukung oleh penelitian 

Faleaa et al., 2014 yang menyatakan bahwa 

faktor pendidikan berpengaruh pada kejadian 

dan pencegahan diabetes.  

6. Pekerjaan 

Karakteristik responden berdasarkan 

pekerjaan didapatkan hasil responden yang 

bekerja 53,4% sedangkan responden dengan 

DMT2 yang tidak bekerja sebesar 46,6%. Hal 

ini tidak sejalan dengan penelitian- penelitian 

yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian 

dari Grant yang berjudul Gender Specific 

Epidemiology of Diabetes di Adelaide, 

Australia mendapatkan hasil bahwa mereka 

yang memiliki status pekerjaan tidak bekerja 

beresiko terkena DM baik pria maupun wanita 

(Grant et al., 2009). 

7. Status Pernikahan 

Karakteristik responden berdasarkan 

kategori status pernikahan didapatkan hasil 

sebesar 83,6% responden dengan status 

menikah. Berdasarkan hasil tersebut maka 

dapat dikatakan bahwa responden yang telah 

menikah lebih banyak yang menderita DMT2 

dibandingkan dengan responden yang 

berstatus tidak menikah. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Al-Maskari et al (2011), dimana 

responden dengan status telah menikah lebih 

banyak menderita DMT2. Seseorang yang 

telah menikah memiliki peran dan tanggung 

jawab yang lebih berat dalam hal perannya 

sebagai suami atau istri dibandingkan yang 

belum menikah. Peran dan tanggung jawab 

yang berat inilah yang menjadi faktor resiko 

munculnya kecemasan yang mengakibatkan 

mudahnyaseseorang mengalami stress. Stress 

yang timbul erat kaitannya dengan munculnya 

berbagai penyakit terutama DMT2 (Sugeng et 

al., 2011; Ganasegeran et al., 2014). 

8. Penghasilan 

Responden dengan penghasilan rendah  

69,9% dan penghasilan tinggi 30,1%. 

Penelitian ini sejalan dengan Suryawati (2005) 

dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa 

penghasilan yang rendah sangat 

berhubungandengan tingginya angka kesakitan 

dan kematian, dikarenakan rendahnya 

kesempatan memperoleh berbagai 

fasilitaskesehatan sehingga akan 

meningkatkan munculnya berbagai macam 

penyakit salah satunya diabetes. Penelitian ini 

tidak sejalan dengan yang dilakukan Grant 

(2009)menyatakan bahwa kelompok dengan 

pendapatan tinggi merupakan kelompok yang 

lebih rentan untuk terkena DMT2, dikarenakan 

perubahan sosial ekonomi dan selera makan 

akan mengakibatkan perubahan pola makan 

masyarakat yang cenderung menjauhkan 

konsep makanan seimbang, sehingga 



 

 

berdampak negatif terhadap kesehatan dan gizi 

(Suiraoka, 2012). 

9. Asuransi  

Pada penelitian ini, penderita DMT2 yang 

memiliki asuransi sebesar 80,8% dan sisanya 

19,2% tidak memiliki asuransi. Pengobatan 

DM seperti penggunaan obat atau suntik 

insulin dan beberapa pengobatan diabetes yang 

lain sebenarnya sudah banyak yang ditanggung 

oleh asuransi kesehatan yang diadakan oleh 

pemerintah Indonesia yang bernama Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (BPJS, 

2017). Program Pengelolaan Penyakit Kronis 

(Prolanis) adalah sistem pelayanan kesehatan 

dan pendekatan proaktif yang melibatkan 

peserta, fasilitas kesehatan, dan BPJS 

Kesehatan dalam rangka memeliharakesehatan 

peserta BPJS Kesehatan yang menderita 

penyakit kronis, sehingga dapat mencapai 

kualitas hidup yang optimal dengan biaya 

pelayanan kesehatan efektif dan efisien. 

Penyakit kronis yang dimaksud adalah DMT2 

dan hipertensi.  

10. Diagnosa/ informasi pertama 

Dari hasil penelitian ini diagnosa pertama 

kali yang diperoleh pasien adalah dari sarana 

kesehatan terutama puskesmas sebesar 67,1% 

dan sisanya 32,9% diagnosa diperoleh dari 

dokter, mantri, atau bidan yang praktek 

mandiri. Keberhasilan suatu terapi tidak hanya 

ditentukan dari ketepatan diagnosa, pemilihan 

dan pemberian obat yang tepat, namun 

kepatuhan juga menjadi penentu keberhasilan 

terapi, khususnya untuk terapi jangka panjang 

pada penyakit kronis seperti diabetes 

(PERKENI, 2015). 

11. Durasi/ Lama menderita diabetes 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mayoritas durasi/lamanya penyakit DMT2 

berkisar kurang dari 5 tahun sejumlah 87,7% 

sedangkan yang menderita DMT2 lebih dari 5 

tahun sejumlah 12,3%. Durasi penyakit DM 

yang lama menunjukkan lama penderita 

tersebut mengalami DM sejak diagnosis 

penyakit ditegakkan. Resiko komplikasi pada 

DM sangat berhubungan dengan lama 

penderita mengalami DM. Akan tetapi jika 

lama menderita DM diimbangi dengan pola 

hidup yang sehat maka kualitas hidup yang 

baik akan tercipta, sehingga komplikasi jangka 

panjang bisa dicegah atau ditunda dengan 

mengendalikan keluhan subyektif yang 

diderita oleh penderita DMT2 (Zimmet, 2009). 

12. Riwayat Penyakit Keluarga 

Orang yang memiliki salah satu atau lebih 

anggota keluarga baik orang tua, saudara, atau 

anak yang menderita diabetes memiliki 

kemungkinan 2 sampai 6 kali lebih besar untuk 

menderita diabetes dibandingkan dengan 

orang-orang yang tidak memiliki anggota 

keluarga  yang menderita diabetes (CDC, 

2011). Karakteristik responden berdasarkan 

kategori riwayat penyakit keluarga didapatkan  

hasil sebesar 21,9% untuk responden dengan 

riwayat keluarga yang menderita DMT2 dan 

78,1% untuk responden tanpa riwayat keluarga 

yang menderita DMT2. Dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa riwayat keluarga 

menderita DM bukanlah satu-satunya faktor 

yang berhubungan dengan kejadian DMT2. 

Meskipun faktor keturunan memiliki pengaruh 

dalam menentukan seseorang beresiko terkena 

diabetes atau tidak, namun gaya hidup juga 

mempunyai peran besar terhadap resiko 

terjadinya DMT2. 

13. Jadwal Kontrol 

Melakukan kontrol kadar gula darah 

secara teratur merupakan upaya pencegahan 

terjadinya komplikasi yang harus dilakukan 

oleh pasien DM (Kurniawan, 2010). Standar 

pemeriksaan gula darah idealnya dilakukan 

minimal 3 bulan sekali setelah kunjungan 

pertama, meliputi pemeriksaan kadar gula 

darah puasa, kadar gula darah 2 jam setelah 

makan, dan pemeriksaan HbA1C (Depkes RI, 

2009). Dari hasil penelitian ini pasien DM yang 

melakukan kontrol kadar gula darah kurang 

dari sebulan sekali sebanyak 76,7% dan pasien 

diabetes yang melakukan kontrol lebih dari 

sebulan sekali  sebanyak 23,3%.  Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Soegiarto pada tahun 2013 yang menyatakan 

peningkatan kadar gula darah terjadi bukan 

semata-mata hanya karena keteraturan 

terhadap jadwal kontrol saja, melainkan masih 

terdapat faktor lain seperti faktor usia 

(Soegiarto,2013). Faktor lain seperti 

penggunaan insulin yang tidak teratur, 

makanan tinggi karbohidat, tingkat stress yang 

berlebihan, dan kurangnya melakukan aktivitas 

yang menjadikan kadar gula darah tidak 

terkendali (Ekawati, 2012). 

14. Diet Makanan 

Hasil penelitian karakteristik responden 

berdasarkan kategori diet sebanyak 37% 

sedangkan pasien dengan diabetes yang tidak 

diet sebanyak 63%. Pola makan adalah suatu 

cara tertentu dalam mengatur jumlah dan jenis 

asupan makanan dengan maksud untuk 



 

 

mempertahankan kesehatan, status gizi, serta 

mencegah dan atau membantu proses 

penyembuhan (Depkes, 2009). Pola makan 

yang baik harus dipahami oleh penderita DM 

dalam pengaturan pola makan sehari-hari. Pola 

ini meliputi pengaturan jadwal makan, jumlah 

makan (kalori) yang dianjurkan, dan jenis 

makanan. Diet merupakan terapi utama yang 

dapat menekan munculnya manifestasi akut 

dan kronik DM (Tjokroprawiro, 2012; Dewi, 

2013).  

15. Riwayat Merokok 

Hasil penelitian karakteristik responden 

berdasarkan kategori merokok sebanyak 

27,4% sedangkan pasien dengan diabetes yang 

tidak merokok  sebanyak 72,6%. Penelitian ini 

tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya. 

Hal ini bisa jadi dikarenakan responden dalam 

penelitian ini sebagian besar adalah 

perempuan. Menurut Chang (2012), merokok 

juga termasuk salah satu faktor yang berperan 

dalam meningkatkan resiko terjadinya 

Toleransi Glukosa Terganggu (TGT). 

Beberapa penelitian dengan studi Kohort di 

Korea menyebutkan bahwa merokok memiliki 

hubungan yang signifikan dengan peningkatan 

resiko perkembangan DMT2. Merokok telah 

terbukti dapat menyebabkan peningkatan 

konsentrasi glukosa darah dan meningkatkan 

resistensi insulin. Meskipun demikian 

peningkatan resiko kejadian TGT akibat 

merokok dipengaruhi oleh jumlah batang 

rokok yang dihisapper hari, usia mulai 

merokok, durasi merokok, dan jenis rokok 

yang dihisap (Chang, 2012). 

16. Riwayat Alkohol 

Pada penelitian ini, karakteristik 

responden kategori riwayat minum alkohol 

adalah 0% atau tidak ada seorang pun 

responden yang minum alkohol. Efek alkohol 

pada kadar gula darah, tidak hanya tergantung 

pada alkohol yang dikonsumsi, tetapi 

berhubungan juga dengan asupan makanan. 

Proses untuk mencerna alkohol yang ada di 

dalam tubuh sama dengan saat tubuh mencerna 

lemak. Alkohol yang dikonsumsi akan 

meningkatkan kadar gula dalam darah karena 

alkohol akan mempengaruhi kinerja hormon 

insulin (Tjokroprawiro, 2011). Karbohidrat 

merupakan kandungan yang banyak ditemui di 

dalam alkohol sehingga pada saat dikonsumsi, 

pankreas akan mengeluarkan lebih banyak 

hormon insulin sehingga meningkatkan kadar 

gula dalam darah. 

17. Olah raga 

Hasil penelitian karakteristik responden 

berdasarkan kategori olahraga sebanyak 26% 

sedangkan pasien dengan diabetes yang tidak 

melakukan olahraga sebanyak 74%. Kadar 

gula darah penderita DMT2 dapat dikontrol 

salah satunya dengan melakukan kebiasaan 

olahraga (Widodo, 2016).Glukosa akan diubah 

menjadi energi pada saat olahraga. Olahraga 

mengakibatkan insulin akan meningkat 

sehingga kadar gula dalam darah akan 

berkurang. Pada orang yang tidak melakukan 

olahraga, zat makanan yang masuk ke dalam 

tubuh tidak dibakar tetapi ditimbun dalam 

tubuh sebagai lemak dan gula. Jika insulin 

tidak mencukupi untuk mengubah glukosa 

menjadi energi maka akan timbul DM 

(Kemenkes, 2010). 

18. Dukungan Keluarga 

Hasil penelitian karakteristik responden 

berdasarkan kategori pasien DMT2 dengan 

dukungan keluarga sebanyak 9,6% sedangkan 

pasien dengan diabetes yang tidak dapat 

dukungan keluarga sebanyak 90,4%. 

Keluarga memiliki peran yang sangat penting 

terhadap status kesehatannya, dengan 

penyakit kronis yang dihadapinya seperti DM. 

Penderita yang mendapatkan dukungan 

keluarga cenderung lebih mudah melakukan 

perubahan perilaku kearah yang lebih sehat 

daripada penderita yang kurang mendapatkan 

dukungan (Friedman, 2010). Dukungan 

keluarga pada penderita DM diharapkan turut 

membantu keberhasilan penatalaksanaan 

diabetes, sehingga dapat menghindari 

terjadinya komplikasi dan meningkatkan 

kualitas hidup penderita diabetes 

(WHO,2013). 

19. Komplikasi/ Penyakit Lain Yang Diderita 

Hasil penelitian menunjukkan jumlah 

responden yang mengalami komplikasi 

hipertensi (makrovaskuler) sebanyak 8,2%, 

nyeri (mikrovaskuler) 52,1%, dan tanpa 

komplikasi 39,7%. Komplikasi yang dialami 

pasien DMT2 dalam penelitian ini adalah 

adanya penyakit hipertensi dan nyeri. Hal ini 

terjadi karena peningkatan insulin yang dapat 

menyebabkanhipertensi dengan 

meningkatkan retensi sodium ginjal dan 

memperbesar aktivitas sistem syaraf simpatik. 

Insulin juga dapat meningkatkan tekanan 

darah dengan meningkatkan kalsium 

intraseluler yang meningkatkan retensi 

vaskuler (Triplit, et al., 2008). Komplikasi 

akut dan kronis pada DM merupakan hal yang 

serius. Gangguan pada produksi insulin akan 



 

 

menimbulkan berbagai permasalahan baik 

makrovaskuler maupun mikrovaskuler 

(Schteingart, 2006). Dinyatakan pula dalam 

penelitian Solli et al (2010), komplikasi yang 

bisa terjadi pada pasien DM tipe 2 adalah 

penyakit jantung iskemik, stroke, dan 

neuropati. 

20. Obat Yang Diminum 

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik 

pasien DMT2 dengan kategori obat yang 

diminum, 46 responden (63%) yang 

berkunjung ke Apotek Mercusuar Kaliwiro 

menggunakan antidiabetik oral berupa 

metformin. Metformin merupakan satu-

satunya senyawa biguanid yang masih 

banyak digunakan sebagai antidiabetik oral, 

karena frekuensi terjadinya asidosis laktat 

sedikit dengan catatan dosis tidak melebihi 

1700 mg/hari dan tidak ada gangguan fungsi 

hati dan ginjal.Untuk pemberian antidiabetik 

oral pada proses awal terapi telah sesuai 

dengan yang diterbitkan PERKENI, dimana 

metformin merupakan antidiabetik oral 

pilihan utama. Metformin mampu 

mengendalikan kondisi glikemia menjadi 

normal dan menurunkan efek toksik glukosa 

pada pankreas sehingga bisa memperbaiki 

fungsi sel β (Sterne, 2007). Pemberian 

metformin biasanya digunakan untuk pasien 

yang obesitas atau kegemukan, sedangkan 

pada penelitian ini sebagian besar pasien 

diabetes mempunyai BMI yang normal. Hal 

ini kemungkinan saat pemberian obat pada 

pasien DMT2, tenaga medis lebih 

mempertimbangkan efek samping yang lebih 

kecil dan biaya yang lebih murah.  

21. Jenis Terapi 

Terapi tunggal atau monoterapi paling 

banyak digunakan pasien DMT2 yang 

berkunjung ke Apotek Mercusuar Kaliwiro 

Wonosobo yaitu sebesar 76,7%. Pemilihan 

obat antidiabetik oral yang tepat sangat 

menentukan keberhasilan terapi diabetes 

bergantung pada tingkat keparahan penyakit 

dan kondisi pasien. Farmakoterapi 

antidiabetik oral dapat dilakukan dengan 

menggunakan satu jenis obat atau kombinasi 

dari dua jenis obat. Penggunaan antidiabetik 

oral kombinasi diberikan jika dengan 

antidiabetik tunggal sasaran kadar gula darah 

belum tercapai (PERKENI, 2011).  

22. Kepatuhan Minum Obat 

Tingkat kepatuhan pasien DMT2 yang 

berkunjung ke Apotek Mercusuar termasuk 

masih rendah (43,8%), dikarenakan masih 

banyak responden yang belum mengerti akan 

pentingnya pengobatan pada pasien DMT2 

yang digunakan dalam jangka waktu yang 

panjang. Hal ini sebagian dilakukan secara 

sengaja oleh responden dengan tidak minum 

obat karena merasa penyakit yang diderita 

sudah membaik atau bertambah buruk, atau 

dilakukan secara tidak sengaja seperti 

kelalaian dalam meminum obat (Alfian, 

2015). Penelitian Rosyida et al (2015) 

menyebutkan bahwa pasien akan berhenti 

minum obat atau mengurangi obat karena 

efek samping yang ditimbulkan oleh obat.  

 

b). Kualitas Hidup Pasien Diabetes 

Melitus Tipe 2  
 

Tabel 2. Gambaran Kualitas Hidup Pasien 

Diabetes Melitus Tipe 2  

EQ-5D-5L 
KB PD KD RN RC 

% % % % % 

Tidak bermasalah 87,7 94,5 67,1 53,4 39,7 

Sedikit bermasalah 11,0 4,1 31,5 43,8 54,8 

Cukup bermasalah 1,4 1,4 1,4 2,7 5,5 

Sangat Bermasalah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Amat sangat bermasalah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ket : KB: Kemampuan Berjalan, PD: Perawatan 

Diri, KD: Kebiasaan yang dilakukan, RN: 

Rasa Nyeri, RC: Rasa Cemas 

Hasil analisis deskriptif 

menunjukkan bahwa level tidak ada masalah 

memiliki persentase yang tinggi pada domain 

kemampuan berjalan (87,7%), perawatan diri 

(94,5%), kegiatan yang biasa dilakukan 

(67,1%), rasa nyeri (53,4%), sedangkan 

domain rasa cemas memiliki persentase yang 

tinggi pada level sedikit bermasalah yaitu 

54,8%. Hasil penelitian menunjukkan pasien 

dengan diabetes melitus tipe 2 dilaporkan 

tidak ada responden yang memiliki masalah 

pada level 4 maupun level 5. Secara 

keseluruhan dalam penelitian ini, diabetes 

tidak memberikan pengaruh/dampak yang 

besar terhadap kemampuan berjalan, 

perawatan diri, kegiatan yang biasa 

dilakukan, rasa nyeri atau tidak nyaman, 

tetapi sedikit berpengaruh terhadap rasa 

cemas. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya. Berbagai reaksi muncul setelah 

penderita tahu bahwa mereka mengidap 

diabetes, mulai dari perasaan takut, cemas, 



 

 

stres, depresi, marah bahkan sampai 

memberontak (Tjandra, 2007). Penderita 

diabetes melitus memiliki tingkat stres yang 

tinggi, yang berkaitan dengan treatment yang 

harus dijalani seperti diet atau pengaturan 

makan, kontrol gula darah, konsumsi obat, 

olahraga, dan lain- lain yang harus dilakukan 

sepanjang hidupnya dan terjadinya 

komplikasi penyakit juga akan meningkatkan 

stres pada penderita (Shahab, 2006). 

Stres/rasa cemas yang terjadi pada 

penderita diabetes melitus dapat 

meningkatkan kadar gula darah melalui 

peningkatan stimulus simptodermal. Stres 

juga dapat meningkatkan selera makan dan 

membuat penderita sangat lapar, khususnya 

pada makanan yang kaya karbohidrat dan 

lemak, sehingga stres dapat menjadi musuh 

yang paling berbahaya bagi penderita 

diabetes melitus karena dapat menyebabkan 

gula darah menjadi tidak terkontrol (Widodo, 

2012). Hal ini sejalan dengan yang 

disampaikan Nugroho (2010) dalam 

penelitiannya yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan yang sangat signifikan 

antara stres dengan kadar gula darah, semakin 

tinggi tingkat stres seseorang maka akan 

semakin buruk kadar gula darah orang 

tersebut. 

Tabel 3. Data distribusi rerata dimensi 

kuesioner EQ-5D-5L pasien 

diabetes melitus tipe 2 

Dimensi kuesioner 

EQ-5D-5L 
n Mean SD 

VAS  73 84,38 8,163 

Utility   73 0,85 0,15 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

kualitas hidup pasien diabetes melitus tipe 2 

dilihat dari nilai VAS (Visual Analog Scale) 

mempunyai nilai rerata 84,38 ± 8,163 artinya 

pasien diabetes melitus tipe 2 dalam 

penelitian ini menilai kesehatannya rata-rata 

pada angka 84,38 dari nilai minimal 0 dan 

nilai maksimal 100. Penurunan atau 

peningkatan nilai VAS sangat dipengaruhi 

oleh derajat kesehatan yang dialami pasien, 

karena nilai VAS mencatat penilaian 

responden terhadap kesehatannya 

berdasarkan penilaian responden sendiri. 

Nilai indeks pasien diabetes melitus tipe 2 

dalam penelitian ini mempunyai rerata 0,85 ± 

0,15.  

Penelitian ini sejalan dengan yang 

dilakukan Hamida et al (2019) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa nilai VAS 

pasien diabetes 85,8 ± 5,99 dan nilai utility 

pasien DM 0,843 ± 0,081.  

 

KESIMPULAN  

1. Karakteristik pasien DM tipe 2 yang 

berkunjung ke Apotek Mercusuar 

Kaliwiro Wonosobo berumur > 45 tahun, 

berjenis kelamin perempuan (69,9%), 

berstatus menikah (83,6%) dan 

berpendidikan rendah (75,3%).  
2. Hasil pengukuran kualitas hidup pasien 

diabetes melitus tipe 2 dalam penelitian ini 

diperoleh nilai utility 0,85 ± 0,15 dan nilai 

VAS (Visual Analog Scale)  84,38 ± 8,163. 

Domain rasa cemas merupakan domain yang 

dilaporkan memiliki banyak masalah pada 

pasien diabetes melitus tipe 2 sebesar 54,8%. 
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Faktor Penyebab Ketidaktepatan Pengodean Kasus Cedera dengan Diagram
Fishbone di RS Condong Catur Sleman Yogyakarta

Causing Factors of The Incompatibility of The Model of Injury Case with
Fishbone Diagram in RS Condong Catur Sleman Yogyakarta
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Abstrak
Petugas koding harus mampu menentukan kode (ICD-10) diagnosa utama pasien dan kode penyebab luar

yang tercatat dalam berkas rekam medis pasien secara tepat. Berdasarkan studi pendahuluan di Rumah Sakit
Condong Catur Sleman Yogyakarta terhadap 25 berkas rekam medis pasien kasus cedera, didapatkan ketepatan
pengodean kasus cedera sebanyak 10 (40%) berkas dan ketidaktepatan pengodean kasus cedera sebanyak 15 (60%)
berkas. Sedangkan dari 25 berkas rekam medis kasus cedera, terdapat 12 berkas rekam medis disertai penyebab
luarnya, dengan ketepatan pengodean penyebab luar sebanyak 1 (8,3%) berkas dan ketidaktepatan pengodean
penyebab luar sebanyak 11 (91,7%) berkas. Tujuan penelitian adalah mengetahui faktor penyebab ketidaktepatan
pengodean kasus cedera dengan diagram fishbone di Rumah Sakit Condong Catur Sleman Yogyakarta. Jenis
penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah penyebab ketidaktepatan
pengodean kasus cedera adalah aspek man (masih merangkap tugas lain, penguasan ICD-10 penyebab luar,
kemampuan menghafal kode), aspek method (pelaksanaannya belum sesuai SPO), aspek material (kronologi
kejadian kurang lengkap), aspek machine (SIMRS belum memfasilitasi karakter ke-4 ke-5, belum dilakukan
pengembangan SIMRS) dan aspek money (belum adanya reward dan punishment). Hasil kode pengaruh terhadap
informasi yang dihasilkan guna membantu dalam memutuskan suatu keputusan untuk kemajuan rumah sakit
Kesimpulan penelitian ini adalah penyebab ketidaktepatan pengodean kasus cedera di Rumah Sakit Condong Catur
Sleman Yogyakarta yaitu dari aspek manusia, aspek metode, aspek material, aspek mesin, dan aspek money.
Kata Kunci : Faktor; Penyebab; Ketidaktepatan; dan Kasus Cedera

Abstract

The coding officer must be able to determine the code (ICD-10) of the patient's main diagnosis and the
external causal code recorded in the patient's medical record file correctly. Based on a preliminary study at
Condong Catur Hospital, Sleman, Yogyakarta, on 25 medical records files for injured patients, the accuracy of
coding of 10 (40%) files and the accuracy of coding of injury cases was 15 (60%) files. Whereas from the 25
medical record files of injury cases, there were 12 medical record files accompanied by external causes, with an
accuracy of 1 (8,3%) outside coding of files and 11 (91,7%) files inaccurate coding. The objective this research is
known the factors that cause inaccuracy in coding injury cases with fishbone diagrams at Condong Catur Hospital
Sleman Yogyakarta. The type of research in this study is descriptive qualitative. The result this research is the
causes of inaccurate coding of injury cases are aspects of man (still another assignment, ICD-10 mastery of external
causes, ability to memorize codes), aspect method (implementation is not in accordance with SPO), material aspects
(incomplete chronology of events), aspect machine (SIMRS has not facilitated the 4th 4th character, SIMRS
development has not been carried out) and the money aspect (there is no reward and punishment). The results of the
influence code on the information generated to help in deciding a decision for the progress of the hospital.
Conclusion: The cause of the inaccuracy of coding of injuries in the Condong Catur Hospital Sleman Yogyakarta,
namely from the aspect of man, aspects of the method, material aspects, aspects of the machine, and aspects of
money.

Keywords: Factors; Causes; Inaccuracies; and Injury Case
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PENDAHULUAN
Cedera merupakan kerusakan fisik

pada tubuh manusia yang diakibatkan oleh
kekuatan yang tidak dapat ditoleransi dan
tidak dapat diduga sebelumnya. Penyebab
terjadinya cedera meliputi penyebab yang
disengaja (intentional injury), penyebab
yang tidak disengaja (unintentional injury),
dan penyebab yang tidak bisa ditentukan
(undeterminated intent) (WHO, 2004).
Menurut WHO (2006), kondisi cedera
menjadi masalah utama kesehatan
masyarakat diseluruh negara dan lebih dari
dua pertiga dialami oleh negara berkembang.
Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab
terbanyak terjadinya cedera diseluruh dunia,
yaitu menempati urutan ke-9 dan
diperkirakan akan menempati peringkat ke-3
di tahun 2020, sedangkan di negara
berkembang menempati urutan ke-2.

Hasil Riset Kesehatan Dasar
(RISKESDAS) oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan Depkes RI tahun
2018 di Indonesia, untuk prevalensi cedera
secara nasional adalah 9,2 persen. Prevalensi
cedera Riskesdas tahun 2007, 2013, dan
2018, menunjukan peningkatan yaitu dari
7,5 persen, 8,2 persen menjadi 9,2 persen.
Proporsi bagian tubuh yang terkena cedera
yaitu anggota gerak bawah 67,9 persen,
anggota gerak atas 32,7 persen, kepala 11,9
persen, punggung 6,5 persen, dada 2,6
persen, dan perut 2,2 persen. Adapun urutan
proporsi terbanyak untuk tempat terjadinya
cedera, yaitu rumah dan lingkungan (44,7%),
jalan raya (31,4%), tempat bekerja (9,1%),
tempat lainnya (8,3%), dan sekolah (6,5%).
Seiring dengan bertambahnya angka
kecelakaan lalu lintas maupun angka
kecelakaan karena jatuh, maka bertambah
pula pasien yang mengalami cedera. Oleh
karena itu karakter ke-5 dan external cause
perlu didokumentasikan ke dalam berkas
rekam medis. Sehingga dengan data tersebut
petugas kesehatan akan lebih mudah untuk
melaksanakan perencanaan perawatan dan

pengobatan, perencanaan mengurangi kasus
yang sama, serta sebagai data pelengkap
dalam pembuatan laporan internal yang
tepat dan akurat (Irvina, 2018).

Apabila diagnosis dan kode yang
dicantumkan pada dokumen rekam medis
tidak tepat, maka akan berdampak pada
biaya pelayanan kesehatan, mempengaruhi
data atau informasi laporan morbiditas dan
mortalitas, serta ketepatan tarif INA CBG’s
yang ada pada saat ini digunakan sebagai
metode pembayaran untuk pelayanan pasien
JKN yang diselenggarakan oleh BPJS di
Indonesia. Terkait hal tersebut, apabila
pengkode salah mengkode penyakit, maka
jumlah pembayaran klaim juga akan berbeda.
Tarif pelayanan kesehatan yang rendah
tentunya akan merugikan pihak rumah sakit,
sebaliknya tarif pelayanan kesehatan yang
tinggi terkesan rumah sakit diuntungkan dari
perbedaan tarif tersebut sehingga merugikan
pihak penyelenggara atau pasien (Suyitno,
2007).

Maka perekam medis harus mampu
melakukan tugasnya dalam memberikan
pelayanan rekam medis dan informasi
kesehatan yang bermutu tinggi dengan
memperhatikan beberapa kompetensi, salah
satu kompetensi tersebut adalah klasifikasi
dan kodefikasi penyakit (Rustiyanto, 2015).
Kompetensi klasifikasi dan kodefikasi
penyakit tercantum dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia No. 55 Tahun
2013 (selanjutnya disingkat Permenkes RI
No. 55 Tahun 2013) tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Rekam Medis.
Peraturan tersebut menjelaskan bahwa
perekam medis dengan masing-masing
kualifikasi pendidikan mampu
melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan
kodefikasi penyakit yang berkaitan dengan
kesehatan dan tindakan medis sesuai
terminologi medis yang benar, memvalidasi
kelengkapan diagnosis, dan tindakan medis
sebagai ketepatan pengodean. Pelaksanaan
pengodean diagnosis harus lengkap dan
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akurat sesusai dengan arahan ICD-10 (WHO,
2002).

Petugas koding harus mampu
menentukan kode (ICD-10) diagnosa utama
pasien dan kode penyebab luar (external
causes) yang tercatat dalam dokumen rekam
medis pasien secara tepat. Diagnosa utama
adalah jenis penyakit utama yang diderita
pasien setelah dilakukan pemeriksaan yang
lebih mendalam. Diagnosa utama dilihat
pada formulir ringkasan masuk keluar,
sedangkan penyebab luar (external cause)
dapat dilihat di lembar anamnesa atau di
formulir khusus pasien gawat darurat
(emergency) (Budi, 2011).

Berikut beberapa hasil penelitian
terkait ketidaktepatan pengodean pada Bab
XIX yang dilakukan oleh Tiara Murni
Irviana (2018) di RSUD Dr. Soehadi
Prijonegoro Sragen diperoleh ketepatan
pengodean kasus fraktur sebesar 55% dan
ketidaktepatan sebasar 45%, serta ketepatan
pengodean external cause sebesar 47% dan
ketidaktepatan sebesar 53%. Penelitian
Hibatiwwafiroh (2017) di RS PKU
Muhammadiyah Gamping Sleman
Yogyakarta diperoleh tingkat ketepatan kode
external cause karakter ke-3 (Kategori A)
sebesar 4%, karakter ke-4 (Kategori B)
sebesar 15%, karakter ke 5 (Kategori C)
sebesar 0%, tidak ada kode external cause
(Kategori D) sebesar 25% dan tidak tepat
pada karakter ke 2 sampai ke 5 (Kategori E)
sebesar 56%.

Jurnal penelitian Ni Kadek Lusi
Rusliyanti (2016) di RSU Mitra Paramedika
Yogyakarta, ketepatan kode sebesar 10,5%
dan ketidaktepatan sebesar 89,5%.
Penelitian Maria Ferdiana (2016) di Rumah
Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang, hasil
ketidaktepatan kode diagnosis intracranial
sebesar 93% dan ketepatan kode sebesar 7%

serta hasil ketidaktepatan kode external
cause 100% dan ketepatan kode 0%.

Berdasarkan studi pendahuluan yang
dilaksanakan peneliti di Unit Rekam Medis
Rumah Sakit Condong Catur pada tanggal
13 April 2019 terhadap 25 berkas rekam
medis pasien kasus cedera, didapatkan hasil
ketepatan pengodean kasus cedera sebanyak
10 berkas rekam medis dengan persentase
40% dan ketidaktepatan pengodean kasus
cedera sebanyak 15 berkas rekam medis
dengan persentase 60% dikarenakan
pemilihan blok, karakter ke-4 dan karakter
ke-5. Sedangkan dari 25 berkas rekam medis
kasus cedera, terdapat 12 berkas rekam
medis disertai penyebab luarnya, dengan
ketepatan pengodean penyebab luar
sebanyak 1 berkas rekam medis dengan
presentase 8,3% dan ketidaktepatan
pengodean penyebab luar sebanyak 11
berkas rekam medis dengan presentase
91,7% dikarenakan informasi tempat serta
aktivitas penyebab luar cedera tidak ditulis
secara detail.

Sebagaimana yang tertuang di dalam
latar belakang, maka peneliti membahas
mengenai “Faktor Penyebab Ketidaktepatan
Pengodean Kasus Cedera dengan Diagram
Fishbone di Rumah Sakit Condong Catur
Sleman Yogyakarta”.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode

penelitian deskriptif kualitatif. Dalam
penelitian ini peneliti memberikan gambaran
terkait faktor penyebab ketidaktepatan
pengodean kasus cedera dengan diagram
fishbone di Rumah Sakit Condong Catur
Sleman Yogyakarta.

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit
Condong Catur, beralamat di Jl. Manggis No.
6 Gempol, Condong Catur, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewah Yogyakarta. Penelitian
dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2019.
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Strategi sampling yang digunakan
adalah purposive sampling. Purposive
sampling adalah teknik pengambilan sampel
sumber data dengan pertimbangan tertentu.
Pertimbangan tertentu misal orang tersebut
yang dianggap paling tahu tentang apa yang
kita harapkan, atau mungkin dia sebagai
penguasa sehingga akan memudahkan
peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial
yang diteliti (Sugiyono, 2014). Subjek
penelitian ini adalah petugas rekam medis
berjumlah 2 orang dan kepala unit rekam
medis.

Fokus penelitian mengacu pada mengacu
pada aspek man, method, material, machine,
dan money. Berdasarkan uraian yang telah
disebutkan, maka penelitian difokuskan
pada tujuan khusus yaitu faktor penyebab
ketidaktepatan pengodean kasus cedera
ditinjau dari aspek man, method, material,
machine, dan money.

Pengumpulan data dikumpulkan dengan
melakukan wawancara, observasi, dan studi
dokumentasi. Wawancara yang dilakukan
menghasilkan informasi dari responden
terkait faktor penyebab ketidaktepatan
pengodean kasus cedera. Responden pada
penelitian ini adalah petugas rekam medis
berjumlah 2 orang dan kepala unit rekam
medis di Rumah Sakit Condong Catur
Sleman Yogyakarta. Sedangkan observasi
dilakukan ke bagian koding di Unit Rekam
Medis Rumah Sakit Condong Catur Sleman
Yogyakarta. Dan peneliti melakukan
pengamatan terhadap SPO pelaksanaan
koding.

HASIL
Berdasarkan hasil wawancara dan

observasi di Unit Rekam Medis Rumah
Sakit Condong Catur Sleman Yogyakarta
diperoleh faktor penyebab ketidaktepatan
pengodean kasus cedera dengan
menggunakan diagram fishbone. Berikut
gambar 1 diagram fishbone dari beberapa
faktor penyebab ketidaktepatan pengodean
kasus cedera :

Gambar 4. 1 Diagram Fishbone Faktor Penyebab Ketidaktepatan Pengodean Kasus Cedera di Rumah Sakit Condong Catur Sleman Yogyakarta
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Berdasarkan gambar diagram fishbone
diketahui bahwa faktor yang menyebabkan
ketidaktepatan pengodean kasus cedera yaitu
dari aspek man, method, material, machine,
dan money. Berikut rincian permasalahan
dari lima aspek tersebut.

1. Faktor penyebab ketidaktepatan
pengodean kasus cedera ditinjau dari
aspek Man
Faktor penyebab ketidaktepatan
pengodean kasus cedera di Rumah Sakit
Condong Catur Sleman Yogyakarta dari
aspek man diantaranya petugas masih
merangkap tugas lain, penguasaan ICD-
10 penyebab luar dan berdasarkan
hafalan dalam menentukan kode
diagnosis dan tindakan.
Maksud dari pernyataan Triangulasi
adalah petugas koding dalam
melaksanakan tugasnya masih
merangkap tugas lain sehingga tidak
fokus ke satu pekerjaan dikarenakan
pembagian tugas pershift bukan per job
description bagian, misal seperti bagian
koding tidak hanya mengerjakan yang
berhubungan dengan koding tapi
mengerjakan semua tugas yang ada di
Unit Rekam Medis serta masih kurang
dalam penguasaan ICD-10 external
cause.
Berdasarkan observasi di Unit Rekam
Medis Rumah Sakit Condong Catur
Sleman Yogyakarta pada tanggal 29 Juni
2019, petugas koding jarang sekali
melihat buku ICD-10 meskipun tersedia
di Unit Rekam Medis, namun
berdasarkan kemampuan hafalan kode
diagnosis yang mereka miliki salah satu
contoh diagnosis yang dikode oleh
petugas dari hasil observasi peneliti
adalah contusio regio femur (s) post
trauma dan multiple VE (vulnus
excoriasi) terjadi karena post KLL motor
vs motor. Petugas langsung mengkode
T00.9 multiple superficial injuries,

unspecified tanpa membuka buku ICD-
10 (volume 1 dan volume 2) dan hasil
kode V22 motorcycle rider injured in
collision with two or three wheeled
motor vehicle dengan membuka ICD-10
hanya volume 3 kemudian di input ke
dalam SIMRS.
Berdasarkan hal tersebut, apabila
petugas koding belum hafal diagnosis
atau kasus baru yang ditulis dalam
formulir maka petugas melihat buku
praktis yang ada dalam data base SIMRS
atau MS. Excel yang berisi daftar
diagnosis beserta kode yang merupakan
kumpulan kode diagnosis yang sering
muncul di Rumah Sakit Condong Catur
Sleman Yogyakarta. Jika kode diagnosis
yang dicari tidak ditemukan dalam data
base SIMRS atau MS. Excel, petugas
mencari dalam buku ICD-10 volume 3
saja dan jarang meng-cross cek kode
yang dihasilkan pada ICD-10 volume 1,
hal tersebut rentan terhadap
ketidaktepatan kode yang dihasilkan,
dan petugas koding saat mengkoding
sekaligus melakukan tugas lain sehingga
dapat mengganggu proses kegiatan
pengodean kasus cedera. Kejadian
tersebut diketahui pada saat peneliti
melakukan observasi di Unit Rekam
Medis Rumah Sakit Condong Catur.
Tabel 1. Hasil Observasi Proses Pengodean Kasus Cedera

No Aspek yang
Diamati

Ya Tidak Keterangan

1

Petugas
koding
merangkap
tugas lain √

Assembling, Analisis,
pelaporan, dan indexing

2

Dalam
menentukan
koding
membuka
ICD-10

√

Namun jarang,
terkadang berdasarkan
hafalan
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Dalam pelaksanaan pengodean kasus cedera
ataupun pengodean diagnosis secara umum
di Unit Rekam Medis Rumah Sakit Condong
Catur Sleman Yogyakarta dilakukan oleh
semua petugas rekam medis. Petugas rekam
medis berjumlah 6 orang, masing-masing
berlatar belakang pendidikan D3 Rekam
Medis (4 orang), D3 PerKes (1 orang), dan
S1 Kesehatan Masyarakat (1 orang).
Berdasarkan hasil wawancara, dapat
disimpulkan bahwa petugas koding berlatar
belakang D3 RMIK berjumlah 5 orang dan
S1 Kesehatan Masyarakat berjumlah 1 orang.
Jadi total petugas rekam medis yang
melakukan pengodean berjumlah 6 orang.
Adapun hasil observasi yang dilakukan di
Unit Rekam Medis Rumah Sakit Condong
Catur Sleman Yogyakarta :

Tabel 2. Hasil Observasi Petugas RekamMedis

No Aspek yang Diamati Ya Tidak Keterangan

1

Latar belakang
pendidikan petugas
koding sudah sesuai
dalam Permenkes
No.55 Tahun 2013
tentang
Penyelanggaraan
Pekerjaan Rekam
Medis

√

Tidak semua
berlatar belakang
pendidikan Rekam
medis, terdapat 1
petugas dengan S1
Kesehatan
Masyarakat

2. Faktor penyebab ketidaktepatan
pengodean kasus cedera ditinjau dari
aspek Metode
Berdasarkan hasil wawancara tidak
ditemukan penyebab yang berkaitan
dengan method dalam pengodean kasus
cedera. Maksud dari pernyataan
Triangulasi adalah ketidaktepatan
pengodean kasus cedera bukan karena
metodenya namun kepada kemampuan
petugas dalam mengkode. Pelaksanaan
mengkode sama seperti mengkode
diagnosis lain yaitu mencari kode
melalui ICD-10.
Namun berdasarkan observasi di Unit
Rekam Medis Rumah Sakit Condong
Catur Sleman Yogyakarta terkait

penyebab ketidaktepatan pengodean
kasus cedera dari aspek method yaitu
dalam kesehariannya kegiatan yang
dilakukan belum sesuai dengan SPO
yang ada dikarena petugas koding jarang
meng-cross cek hasil kode pada ICD-10
Volume 1, hanya melihat ICD-10
Volume 3 saja, selain itu petugas masih
merangkap tugas lain. Sehingga
pelaksanaan yang belum sesuai dengan
prosedur yang tercantum pada SPO.
Berdasarkan studi dokumentasi terhadap
SPO bahwa SPO tentang pengkodean
diagnosis penyakit tidak menjelaskan
terkait pengodean kasus cedera ataupun
penyebab luarnya.
Tabel 3. Hasil Observasi Proses Pengodean Kasus Cedera

No Aspek yang
Diamati

Ya Tidak Keterangan

1

Pelaksanaan
pengodean sesuai
SPO yang ada

√

a. Coder
menggunakan
buku ICD 10
volume I untuk
mengecek
kebenaran kode.
ICD-10
elektronik

√

Karena jarang
sekali, digunakan
bila ditemukan
kasus baru atau
petugas belum hafal
kode dari diagnosa
tersebut

b. Coder
menggunakan
buku ICD-10
Volume III untuk
menemukan
istilah atau
diagnosa yang
dicari

√

Buku ICD-10 dan
ICD-10 pada
SIMRS

Maksud pernyataan Triangulasi adalah
dalam pengodean kasus cedera dilakukan
setelah berkas rekam medis kembali dari
IGD ke Unit Rekam Medis, dikarenakan
Rumah Sakit Condong Catur Sleman
Yogyakarta belum menggunakan rekam
medis elektronik (RME). Setelah selesai
pelayanan, dokter menuliskan diagnosis
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pada formulir asesmen gawat darurat dan
berkas rekam medis dikembalikan ke
Unit Rekam Medis, kemudian petugas
koding melakukan entri data dan
menentukan kode berdasarkan diagnosis
yang ditulis oleh dokter selanjutnya di
input ke SIMRS.
Pelaksanaan pengodean kasus cedera
menganut SPO pengodean diagnosis
secara umum tentang Pengkodean
Diagnosis Penyakit berdasarkan SK
tentang Standarisasi Kode Penyakit dan
Tindakan di Rumah Sakit Condong Catur
Sleman Yogyakarta. Berdasarkan hasil
wawancara tersebut diketahui bahwa SPO
yang berlaku adalah SPO terkait
Pengkodean Diagnosis Penyakit, di
dalam SPO tidak sepenuhnya terfokus
pada proses pengodean kasus cedera.
Namun dari studi dokumentasi dengan
melihat SPO tentang pengkodean
diagnosis penyakit tidak menjelaskan
terkait pengodean kasus cedera ataupun
penyebab luarnya. Hasil observasi pada
pelaksanaan pengodean kasus cedera
yang dilakukan dapat dilihat pada tabel
berikut 4:

Tabel 4. Hasil Observasi Proses Pengodean Kasus
Cedera

No Aspek yang
Diamati

Ya Tidak Keterangan

1

Petugas
menggunakan
ICD10 manual
dalam pengodean
kasus cedera dan
kode external cause

√

ICD-10 manual dan
ICD-10 Elektronik
pada database
SIMRS atau Ms.
Excel

2
Pengodean
dilakukan secara
komputerisasi

√
Masih manual
dengan melihat
diagnosis di BRM

3

Sebelum mengkode
petugas koding
selalu melakukan
review berkas rekam
medis

√

Dengan melihat
formulir pendukung

4

Petugas menuliskan
hasil kode diagnosis
pada berkas rekam
medis

√

Hasil kode hanya di
input pada SIMRS

5
Tersedia SPO
khusus pengodean
kasus cedera

√
SPO Pengkodean
Diagnosis Penyakit
secara umum

3. Faktor penyebab ketidaktepatan
pengodean kasus cedera ditinjau dari
aspek Material

Proses pelaksanaan pengodean kasus
cedera dengan melihat formulir
pendukung Rumah Sakit Condong Catur
Sleman Yogyakarta, yaitu formulir
asesmen awal medis dan keperawatan
gawat darurat (FRM. 1.14) atau sering
disebut asesmen gawat darurat.
Berdasarkan penjelasan di atas
diketahui bahwa formulir pendukung
yang digunakan untuk menetapkan kode
kasus cedera yaitu formulir asesmen
awal medis dan keperawatan gawat
darurat (FRM. 1.14), karena formulir
tersebut sudah mencakup semua, baik
yang diisi oleh dokter dan perawat case
manager. Namun dalam penulisan
diagnosis kasus cedera, informasi
terkait kronologis kejadian cedera pada
formulir asesmen gawat darurat belum
detail. Sehingga belum lengkapnya
informasi terkait kronologis kejadian
cedera pada formulir asesmen gawat
darurat menjadi penyebab
ketidaktepatan pengodean kasus cedera.

4. Faktor penyebab ketidaktepatan
pengodean kasus cedera ditinjau dari
aspekMachine
Pengodean kasus cedera di Rumah
Sakit Condong Catur Sleman
Yogyakarta dilakukan dengan
menggunakan ICD-10 dan ICD-9 CM
manual (buku ICD) yang kemudian
hasil kode tersebut di input pada
SIMRS.
Dari hasil wawancara diketahui bahwa
pengodean kasus cedera dilakukan
sesuai SK Direktur tentang Standarisasi
Kode Penyakit dan Tindakan yaitu
dengan menggunakan ICD-10 dan ICD-
9 CM manual, ada juga ICD-10 yang
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dibandingkan pada database SIMRS
serta dalam bentuk MS. Excel, sehingga
memudahkan dalam mencari leadterm.
Berdasarkan hal tersebut diketahui
pengodean diagnosis menggunakan
ICD-10 manual dan dibandingkan
dalam data base SIMRS kemudian hasil
kode di entri pada SIMRS, namun
SIMRS tersebut belum mampu dalam
membaca karakter ke-5 untuk kasus
cedera dan belum mendukung
penambahan kode karakter ke-4
ataupun karakter ke-5 penyebab luarnya,
dikarenakan sampai saat ini belum
adanya pengembangan SIMRS.
Maksud dari keterangan Triangulasi
terkait penambahan kode karakter ke-5
pada SIMRS dan pengembangan
SIMRS adalah SIMRS yang dimiliki
Rumah Sakit Condong Catur Sleman
Yogyakarta belum mampu membaca
kode karakter ke-4 dan karakter ke-5
untuk external cause bahkan karakter
ke-5 kasus cedera. Bila ditemukan
diagnosis kasus cedera ditulis lengkap
dengan kronologis external cause, maka
petugas koding akan melengkapi
poinnya sesuai kode karakter ke-4 atau
karakter ke-5 pada kolom “keterangan”
yang sebelumnya sudah meng-input
kode di kolom “kode diagnosa” barulah
petugas koding menambahkan karakter
ke-4 atau karakter ke-5 pada kolom
“keterangan”.
Pengembangan SIMRS sampai saat ini
belum dilakukan, namun pihak Rumah
Sakit Condong Catur Sleman
Yogyakarta sudah merencanakan
pengembangan SIMRS akhir tahun
2019, pihak rumah sakit masih proses
peng-updatean SIMRS sehingga saling
terintegrasi di masing-masing unit.

5. Faktor penyebab ketidaktepatan
pengodean kasus cedera ditinjau
dari aspekMoney
Faktor penyebab ketidaktepatan
pengodean kasus cedera Rumah
Sakit Condong Catur Sleman
Yogyakarta ditinjau dari aspek
money yaitu belum adanya
pemberian reward untuk petugas
pengodean.
Dari hasil wawancara tersebut
menunjukan bahwa belum
diadakannya pemberian reward
khusus petugas koding dikarenakan
belum bisa melacak siapa saja yang
sudah memberikan kode dengan
tepat tanpa melakukan kesalahan dan
belum teridentifikasi user di SIMRS,
jadi masih secara global
(keseluruhan). Bila terjadi salah kode
atau bahkan tidak diberi kode
external-nya, petugas
mengkonfirmasi berdasarkan shift
petugas dan diingatkan oleh sesama
rekan koder sehingga tertib dalam
memberikan kode sesuai diagnosa
yang tertera di berkas rekam medis.
Berdasarkan faktor penyebab
ketidaktepatan pengodean kasus
cedera yang ditemukan dari lima
aspek tersebut perlu dilakukan audit
ketepatan pemberian kode dari pihak
rumah sakit khususnya unit rekam
medis sehingga mendapatkan
kualitas kode yang baik dan
meminimalisir kesalahan dalam
menentukan kode. Karena ketepatan
dan kelengapan kode kasus cedera
berdasarkan hasil wawancara kepada
informan di unit rekam medis sangat
penting terhadap informasi yang
dihasilkan dari statistik dan
berdampak pada kredibilitas
(kepercayaan) atau kredensial
(mandat) petugas koder dari atasan.
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Dari kutipan hasil wawancara
Triangulasi dapat disimpulkan
bahwa dampak ketidaktepatan kasus
cedera di Rumah Sakit Condong
Catur Sleman Yogyakarta terhadap
informasi yang dihasilkan dari
statistik, karena statistik dapat
membantu melihat kejadian yang
sesungguhnya di rumah sakit,
seperti :

a. Kebutuhan formulir asesmen
gawat darurat, sudah sesuai
atau belum untuk menangani
kasus tersebut.

b. Penyediaan obat dan peralatan
yang bisa menangani
munculnya kasus cedera
apabila banyak kecelakaan
lalu lintas.

Jika merekam atau menentukan kode
dengan tepat, statistik yang diperoleh
dapat digunakan dalam memutuskan
suatu keputusan yang bagus untuk
kemajuan rumah sakit Serta
berdampak pada kredibilitas
(kepercayaan) atau kredensial
(mandat) petugas koder dari atasan
bila petugas koding sudah diberi
kepercayaan dan mandat tetapi tidak
dilaksanakan dengan baik maka
atasan tidak percaya dan tidak
memberikan mandat ke petugas yang
melakukan kesalahan mengkode
sehingga perlu diberikan pelatihan.

PEMBAHASAN

1. Faktor penyebab ketidaktepatan
pengodean kasus cedera ditinjau
dari aspekMan

Petugas belum sepenuhnya
memahami ICD-10 penyebab luar

dan petugas koding dengan
mengandalkan kemampuan hafalan
kode diagnosis yang mereka miliki
dan jarang sekali melihat buku ICD-
10 meskipun 98 tersedia di Unit
Rekam Medis. Namun, apabila
belum hafal diagnosis atau kasus
baru yang ditulis dalam formulir
maka petugas melihat buku praktis
yang ada dalam data base SIMRS
atau MS. Excel yang berisi daftar
diagnosis beserta kode yang
merupakan kumpulan kode diagnosis
yang sering muncul di Rumah Sakit
Condong Catur Sleman Yogyakarta,
jika kode diagnosis yang dicari tidak
ditemukan petugas mencari dalam
buku ICD-10 volume 3 saja.

Faktor man lainnya yaitu petugas
masih merangkap tugas lain sehingga
tidak terfokus satu perkerjaan
dikarenakan job description belum
perbagian, maka perlu diberlakukan
job description per bagian (seperti
bagian koding, bagian assembling,
dan bagian lain). Job description
merupakan pernyataan tertulis yang
meliputi tugas, wewenang, tanggung
jawab, dan hubungan-hubungan lini
baik ke atas maupun ke bawah
(Ardana, 2012).

Pelaksanaan pekerjaannya
dengan masing-masing kualifikasi
pendidikan perekam medis
dijelaskan dalam Pasal 13 dan pasal
14 menjelaskan perekam medis
dalam memberikan pelayanan harus
sesuai dengan kompetensi,
berdasarkan pendidikan dan
pelatihan serta berkewajiban
mematuhi Standar Profesi Perekam
Medis.
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2. Faktor penyebab ketidaktepatan
pengodean kasus cedera ditinjau
dari aspek Metode

Menurut Sravada (2004) Metode
adalah suatu tata cara kerja yang
memperlancarkan jalannya pekerjaan
manajer. Sebuah metode dapat
dinyatakan sebagai penetapan cara
pelaksanaan kerja suatu tugas dengan
memberikan berbagai pertimbangan
kepada sasaran, fasilitas yang
tersedia dan penggunaan waktu, serta
uang dan kegiatan usaha.

Pelaksanaan pengodean kasus
cedera di Rumah Sakit Condong
Catur Sleman Yogyakarta dengan
melihat diagnosis pada berkas rekam
medis, setelah berkas rekam medis
kembali dari pelayanan IGD.
Kemudian akan di proses dengan
entry data dan dilakukan kodefikasi
oleh petugas koding pada SIMRS
dan berpedoman pada SPO tentang
Pengkodean Diagnosis Penyakit
berdasarkan SK Direktur tentang
Standarisasi Kode Penyakit dan
Tindakan di Rumah Sakit Condong
Catur Sleman Yogyakarta.

Namun dalam kesehariannya
kegiatan yang dilakukan belum
sesuai dengan SPO yang ditetapkan
karena petugas koding tidak meng-
cross cek ke ICD-10 volume 1 tetapi
hanya melihat pada ICD-10 Volume
3 saja, selain itu petugas masih
merangkap tugas lain, hal ini lah
yang menjadi faktor ketidaktepatan
pengodean kasus cedera. Maka SPO
yang sudah ada dilaksanakan sesuai
langkah yang dibuat fasilitas
pelayanan, sehingga kinerja yang
dilakukan memperoleh kualitas data
yang benar.

3. Faktor penyebab ketidaktepatan
pengodean kasus cedera ditinjau
dari aspek Material

Pelaksanaan pengodean kasus
cedera di Rumah Sakit Condong
Catur Sleman Yogyakarta dengan
melihat diagnosis pada asesmen
gawat darurat. Pada segi material
terdapat kendala bahwa formulir
asesmen gawat darurat dalam
penulisan belum ditulis secara detail
terkait dengan tempat kronologi dan
aktivitas terjadinya cedera.

Terkait hal itu menurut Pratiwi
(2016) mengatakan bahwa pada
kondisi cedera, keracunan atau
akibat lain dari sebab external harus
dicatat, hal ini penting untuk
menggambarkan sifat kondisi dan
keadaan yang menimbulkannya.
Oleh karena itu dalam penulisan
diagnosis di dalam formulir haruslah
lengkap sehingga diperlukan
sosialisali antara dokter dengan
petugas rekam medis dengan harapan
informasi terkait diagnosis kasus
cedera ditulis dengan lengkap untuk
mendukung ketepatan dalam
menentukan kode.

4. Faktor penyebab ketidaktepatan
pengodean kasus cedera ditinjau
dari aspek Mesin

Menurut Scravda (2004) machine
atau mesin digunakan untuk
memberi kemudahan atau
menghasilkan keuntungan yang lebih
besar serta menciptakan efisiensi
kerja.

Mesin yang digunakan sebagai
pendukung dalam melaksanakan
pengodean kasus cedera di Unit
Rekam Medis Rumah Sakit Condong
Catur Sleman Yogyakarta adalah
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SIMRS. SIMRS adalah suatu sistem
teknologi informasi komunikasi yang
memproses dan mengintegrasikan
seluruh alur proses pelayanan rumah
sakit dalam bentuk jaringan
koordinasi, pelaporan dan prosedur
administrasi untuk memperoleh
informasi secara tepat dan akurat,
dan merupakan bagian dari Sistem
Informasi Kesehatan (Permenkes No.
82 tahun 2013 tentang Sistem
Informasi Manajemen Rumah Sakit).

Hal itu maka SIMRS sebagai alat
atau sarana untuk memperoleh
informasi secara tepat dan akurat.
Namun SIMRS di Unit Rekam
Medis Rumah Sakit Condong Catur
masih belum maksimal, dikarenakan
dalam pelaksanaan pengodean kasus
cedera SIMRS tersebut belum
memfasilitasi penambahan kode
karakter ke-4 sampai ke-5 external
cause serta kasus cedera dan sampai
saat ini belum dilakukan
pengembangan SIMRS. Sehingga hal
tersebut menjadi pemicu terjadinya
ketidaktepatan hasil kode kasus
cedera yang didapat.

5. Faktor penyebab ketidaktepatan
pengodean kasus cedera ditinjau
dari aspekMoney

Belum dilkukan pemberian
reward untuk petugas pengodean
belum terlaksana karena belum bisa
melacak siapa saja yang sudah
memberikan kode dengan tepat,
belum menentunya tugas yang
dilaksanakan oleh seorang petugas
rekam medis dan juga belum
teridentifikasi user di SIMRS,
apabila terjadi salah kode atau
bahkan tidak diberi kode external

cause (penyebab luar), punishment
yang diberikan dengan menegur
ataupun mengingatkan petugas
koding oleh sesama rekan kerjanya,
hal tersebut dapat memicu petugas
kembali melakukan kesalahan
sehingga diperlukan punishment
yang tidak hanya diperingatkan
sesama koder namun juga dengan
atasan. Dengan harapan petugas
tertib dalam memberikan kode sesuai
diagnosa yang tertera di berkas
rekam medis dan kesalahan kode
dapat diminimalisir serta mampu
meningkatkan kualitas hasil
pengodean.

Seperti yang tertulis dalam buku
Wibowo (2007) berjudul Manajemen
Kinerja bahwa reward yaitu
pemberian penghargaan kepada
individu yang memberikan
kontribusi pada kinerja kelompok.
Hal ini akan mendorong minat
individu dalam kinerja kelompok.
Melakukan tindakan ini membantu
pekerja lebih fokus pada kepentingan
kolektif dan kurang pada
kepentingan individu. Sedangkan
punishment (hukuman) yang
tertuang di dalam PP No. 53 Tahun
2010 tentang Punishment Pegawai
Negeri Sipil, punishment
dilaksanakan untuk mewujudkan
penegakan disiplin pegawai.

Sesuai penjelasan diatas maka
setiap pekerjaan sebaiknya diberikan
reward maupun punishment untuk
mendorong minat individu dalam
kinerja kelompok. Sehingga dari
pekerjaan tersebut akan menunjang
ketepatan pemberian kode diagnosis.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian terkait
penyebab ketidaktepatan pengodean kasus
cedera dengan diagram fishbone di Rumah
Sakit Condong Catur Sleman Yogyakarta,
diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Faktor penyebab ketidaktepatan

pengodean kasus cedera di Rumah Sakit
Condong Catur Sleman Yogyakarta dari
aspek man adalah petugas masih
merangkap tugas lain, penguasaan ICD-
10 penyebab luar, dan berdasarkan
kemampuan hafalan yang dimiliki
petugas koding dalam menentukan kode
diagnosis.

2. Faktor penyebab ketidaktepatan
pengodean kasus cedera di Rumah Sakit
Condong Catur Sleman Yogyakarta dari
aspek method adalah SPO yang ada
belum terlaksana dengan baik sehingga
dalam kegiatan di unit rekam medis
petugas tidak terfokus pada satu
pekerjaan.

3. Faktor penyebab ketidaktepatan
pengodean kasus cedera di Rumah Sakit
Condong Catur Sleman Yogyakarta dari
aspek material adalah pada lembar
asesmen gawat darurat belum
menuliskan tempat kronologi kejadian
dan aktivitas korban dengan detail.

4. Faktor penyebab ketidaktepatan
pengodean kasus cedera di Rumah Sakit
Condong Catur Sleman Yogyakarta dari
aspek machine adalah SIMRS belum
memfasilitasi kode karakter ke-4 sampai
karakter ke-5 dan belum dilakukan
pengembangan SIMRS.

5. Faktor penyebab ketidaktepatan
pengodean kasus cedera di Rumah Sakit
Condong Catur Sleman Yogyakarta dari
aspek money adalah belum diadakan
penerapan konsep reward karena belum
bisa melacak siapa saja yang sudah

memberikan kode dengan tepat serta
belum teridentifikasi user di SIMRS.

SARAN
1. Unit rekam medis

Diterapkannya job description per
bagian sehingga petugas hanya terfokus
di satu pekerjaan guna meminimalisir
kesalahan kode, dilakukan sosialisasi
kepada dokter sehingga dalam penulisan
diagnosis terisi lengkap, pengadaan SPO
yang mengatur tentang pengodean kasus
cedera dan external cause, dilakukan
pengembangan SIMRS untuk
mendukung pemberian kode sampai
karakter ke-5, dan diberlakukannya
konsep reward dan punishment sehingga
dapat meningkatkan kinerja dari petugas
pengodean.

2. Petugas koding
Dalam pengodean diagnosis bila
menemukan diagnosis tidak lengkap
lebih teliti sehingga dapat menghasilkan
kualitas kode yang tepat guna
menunjang pendokumentasian rekam
medis pasien terhadap pelayanan atau
tindakan yang diberikan.
didapatkan dari institusi pendidikan serta
menambah ilmu terkait klasifikasi dan
kodefikasi penyakit.
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