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ABSTR ACT:
Service Level Agreement (SLA) is a very important thing to consider in improving quality of care in
Health Insurance. One quality of service is the settlement of claims in accordance with Service
Level Agreement (SLA). Settlement of claims in accordance with Service Level Agreement provides
a guarantee of customer satisfaction, thereby affecting the profitability of the Company. This paper
describes the implementation of Data Mining to gain knowledge about SLA claims in Health
Insurance using the method of Knowledge Discovery in Databases (KDD). Purpose of extracting
the data present the knowledge to see the performance claims settlement. It is intended for
management in reaching a decision on whether the claims of performance improvement claims
settlement has been positive or negative effect on service to customers. Claims Services consists of
two types of service as a Cashless claims and reimbursement services. Presentation of data both
cashless settlement of claims and reimbursements are classified into three parts, namely good,
average and poor, where data is taken through the process of Data warehouse query. The data
presented are the data settling claims last 6 years. From the presentation of the data shows that the
settlement of claims in accordance with Service Level Agreement (SLA) so that the performance
claims settlement a positive effect on service to customers.
Keywords: Service Level Agreement (SLA), Knowledge Discovery in Database (KDD), Cashless,
Reimbursement
PENDAHULUAN
Service Level Agreement (SLA) atau Perjanjian
Tingkat Layanan merupakan hal yang sangat penting
untuk diperhatikan dalam meningkatkan kualitas
pelayanan pada Asuransi Kesehatan. Salah satu
kualitas pelayanan adalah penyelesaian klaim yang
sesuai dengan Service Level Agreement (SLA).
Penyelesaian klaim yang sesuai dengan Service Level
Agreement (SLA) memberikan jaminan terhadap
kepuasan Pelanggan, sehingga mempengaruhi tingkat
kepercayaan Pelanggan terhadap Perusahaan. Dengan
tingginya persaingan dalam bisnis bidang Asuransi
Kesehatan sangat penting untuk memperhatikan
Service Level Agreement (SLA), sehingga Perusahaan
berinisiatif untuk meningkatkan Service Level
Agreement (SLA) tersebut dengan memperkecil
Service Level Agreement (SLA) yang sebelumnya.
Pada umumnya klaim terdiri dari dua jenis klaim
dengan pembayaran Cashless dan dengan pembayaran
Reimburse. Jenis Pembayaran Cashless adalah
Pembayaran ditanggung terlebih dahulu oleh penyedia
pelayanan kesehatan, sedangkan Jenis pembayaran
Reimburse ditanggung terlebih dahulu oleh Pasien
atau Peserta Asuransi Kesehatan. Service Level
Agreement
(SLA) terbagi menjadi dua yaitu
penyelesaian Klaim Cashless dengan 14 hari kerja,
dan penyelesaian klaim Reimburse dengan 7 hari
kerja.
Menjadi persoalan apakah selama ini
penyelesaian klaim sudah sesuai dengan Service Level
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Agreement (SLA) , hal ini menjadi penting untuk
melihat bagaimana kinerja penyelesaian apakah dapat
memberikan dampak positif terhadap pelayanan
kepada pelanggan.
Untuk menjawab persoalan
tersebut maka perlu dilakukan penggalian data untuk
mendapat pola pengetahuan kinerja penyelesaian
klaim dengan melihat data klaim selama 6 tahun
terakhir.
Permasalahan pada penelitian ini adalah
bagaimana membuat sumber data seleksi , bagaimana
membuat data yang berkualitas dan bagaimana
membuat pola informasi dan pengetahuan sehingga
dengan pola tersebut dapat diketahui kinerja
penyelesaian klaimnya.
Adapun batasan dari penelitian ini adalah
penggalian data untuk data klaim 6 tahun terakhir.
Tujuan penelitian ini adalah menggali data untuk
membentuk pola pengetahuan kinerja penyelesaian
klaim berdasarkan tingkat klasifikasi Service Level
Agreement, sehingga dengan pola yang terbentuk
dapat diketahui pengaruh keinerja penyelesaian klaim
terhadap pelayanan kepada pelanggan.
Menurut Larose (2005) bahwa secara sederhana
data mining adalah penambangan atau penemuan
informasi baru dengan mencari pola atau aturan
tertentu dari sejumlah data yang sangat besar .
Menurut Kusrini (2009) bahwa data mining juga
disebut sebagai serangkaian proses untuk menggali
nilai tambah berupa pengetahuan yang selama ini
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tidak diketahui secara manual dari suatu kumpulan
data. Menurut Santosa (2007) data mining, sering juga
disebut sebagai Knowledge Discovery In Database
(KDD), dimana KDD adalah kegiatan yang meliputi
pengumpulan, pemakaian data, histori untuk
menemukan keteraturan, pola atau hubungan dalam
set data berukuran besar. Sedangkan menurut Susanto
(2010) bahwa data mining adalah kegiatan
menemukan pola yang menarik dari data dalam
jumlah besar, data dapat disimpan dalam database,
data warehouse, atau penyimpanan informasi lainnya.
Data mining juga berkaitan dengan bidang ilmu-ilmu
lain, seperti database system, data warehouse, statistic,
machine learning, information retrieval, dan
komputasi tingkat tinggi. Selain itu, data mining
didukung oleh ilmu lain seperti neural network,
pengenalan pola, spatial data analysis, image database,
signal processing. Masih Menurut Susanto (2010)
bahwa data mining dapat didefinisikan sebagai proses
menemukan pola-pola dalam data dimana Proses nya
dilakukan secara otomatis atau seringnya semi
otomatis dan juga pola yang ditemukan harus penuh
arti dan memberikan keuntungan secara ekonomi.
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat
ditarik kesimpulan bahwa data mining adalah suatu
teknik menggali informasi berharga yang terpendam
atau tersembunyi pada suatu koleksi data (database)
yang sangat besar sehingga ditemukan suatu pola yang
menarik yang sebelumnya tidak diketahui.
BAHAN DAN METODE
Rancangan Penelitian terdiri dari rangkaian proses
data mining yang dapat dibagi menjadi beberapa
tahap. Menurut Susanto (2010) terdapat 7 tahapan
dimana tiap tahap nya bersifat interaktif, pemakai
terlibat langsung atau dengan perantaraan knowledge
base.
Tahap pertama diawali dengan Pembersihan data.
Pembersihan data merupakan proses menghilangkan
noise dan data yang tidak konsisten atau data tidak
relevan. Data diperoleh dari basis data klaim dari
tahun 2010 sampai tahun 2016, dimana sumber data
ada yang dari file excel spreadsheet dan dari file
DBMS. Pada Tahap ini dilakukan penyesuaian format
data tanggal penerimaan dokumen dan tanggal
akseptasi klaim. Serta pengecekan validasi data
terhadap inputan tanggal penerimaan dokumen dan
tanggal akseptasi klaim. Sehingga tidak terjadi
kesalahan dalam menghitung nilai SLA nya.
Tahap kedua dilakukan Integrasi Data. Integrasi
data merupakan penggabungan data dari berbagai
database ke dalam satu database baru. Penggabungan
data dilakukan dari 6 sumber data yang diterima dari
Sistem Transaksi Operasional klaim, dimana data nya
diambil dari histori data klaim dalam bentuk file
spreadsheet dan juga langsung diambil dari basis data
sistem Transaksi Operasional yang berjalan. Pada
tahap ini juga dibuat pembentukan database baru dan
perancangan tabel baru sebagai staging database yang
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digunakan untuk menampung semua data dari
berbagai sumber data. Pada tahap ini juga dibuat
query insert dari basis data sistem transaksi
operasional ke dalam staging database.
Tahap ketiga dilakukan Seleksi Data.
Pada
penyeleksian data dilakukan penyesuaian untuk
dianalisis yang akan diambil dari database. Pada
proses ini dilakukan penyeleksian klaim yang
statusnya sudah diverifikasi. Pada proses ini juga
dibuat query seleksi data dimana data yang diambil
hanya yang statusnya sudah diverifikasi.
Tahap keempat dilakukan Transformasi Data. Pada
tahap ini Data diubah atau digabung ke dalam format
yang sesuai untuk diproses dalam data mining. Pada
penelitian ini data kategori klasifikasi dibuat tipe data
karakter yang sebelum nya tipe numerik.
Tahap kelima dilakukan Penggalian Data. Pada
tahap ini dibuat query retrieve data dari sumber data
yang digunakan untuk analisa data. Query retrieve
data diambil dari database staging yang berisi semua
data yang sudah di-integrasikan.
Tahap keenam dilakukan Evaluasi Pola. Pada
tahap ini dilakukan identifikasi pola-pola menarik
kedalam knowledge based yang ditemukan. Dalam
tahap ini hasil dari teknik data mining berupa polapola yang khas maupun model prediksi dievaluasi
untuk menilai apakah hipotesa yang ada memang
tercapai. Pola-pola yang terbentuk seperti jumlah
klaim berdasarkan kategori klasifikasi SLA tiap
tahunnya. Kategori Klasifikasi dapat dibagi menjadi 3
kategori A, B dan C. Kategori A adalah waktu
penyelesaian yang ditempuh cepat, kurang dari 8 hari,
Kategori B adalah waktu penyelesaian yang ditempuh
sedang antara 8 sampai dengan 15 , kategori C adalah
penyelesaian yang ditempuh lambat, lebih dari 15
hari.
Tahap terakhir adalah presentasi Pengetahuan.
Presentasi Pengetahuan merupakan visualisasi dan
penyajian hasil dari penggalian data dan Evaluasi
Pola. Dapat disajikan dalam bentuk grafik sehingga
membantu membuat formulasi keputusan aksi dari
hasil analisis yang didapat.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa Kebutuhan Data
Datayang dibutuhkan untuk penggalian data SLA
penyelesaian klaim adalah data histori klaim dari tahun
2010 sampai tahun 2016. Data klaim terdiri dari nomor
polis, nama pemegang polis , nomor klaim, nama
peserta, nomor peserta hubungan peserta , jenis
kelamin, tanggal lahir tanggal peserta, tanggal
perawatan masuk, tanggal perawatan masuk, tanggal
akseptasi klaim, tanggal terimadokumen klaim, nama
plan, jenis klaim, tindakan , diagnose, nama rumah
sakit, nilai klaim, nilai disetujui, nilai ekses, ekses
ditagih, nilai ditolak. Nilai SLA diambil dari selisih
jumlah hari dari tanggal terima dokumen klaim dengan
tanggal penyelesaian klaim.
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Identifikasi Sumber Data
Sumber data terdiri dari 6 sumber data, dimana
dalam 6 tahun terakhir menggunakan 6 Sistem
Transaksi Operasional. Empat sumber data diperoleh
dari file spreadsheet yang dijadikan sebagai histori
klaim dan dua sumber diambil dari data dari DBMS
sistem transaksi operasional. Berikut di bawah ini
arsitektur basis data , dimana datawarehouse klaim atau
staging database klaim menjadi sumber untuk
digunakan dalam penggalian data.

Sumber : Susanto(2010)
Gambar 1. Arsitektur Basis Data Staging Klaim
Data yang berasal dari Sistem1 dan Sistem2
dimasukkan ke dalam database staging klaim dengan
mengunakan query otomatis sedangkan history data
klaim dalam file spread sheet di-import secara manual
ke database staging klaim.
Perancangan Basis Data
Semua sumber data di-integrasikan dengan
ditampung dalam satu tabel yang terdapat pada
database staging klaim.
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tahun 2016 maka terdapat jumlah klaim sebanyak
929.598 klaim. Dari semua data klaim dicari data yang
valid, bersih dan berkualitas agar menghasilkan
informasi dan pengetahuan yang baik. Berikut di
bawah ini adalah tabel Daftar Pencarian untuk
mendapatkan data yang berkualitas
Tabel 1. Daftar Pencarian Data Seleksi
Jumlah
Item Pencarrian Data
Klaim
Data klaim yang tanggal dokumennya di
0
bawah 2010
Data klaim yang tanggal dokumennya di
0
atas 2015
Data klaim yang tanggal dokumennya
0
tidak sesuai format
Data klaim yang tanggal dokumennya
71
kosong
Data klaim yang tanggal akseptasinya di
0
bawah 2010
Data klaim yang tanggal akseptasinya di
0
atas 2010
Data klaim yang tanggal akseptasnya
0
tidak sesuai format
Data klaim yang tanggal akseptasinya
3052
kosong
Sumber : Kusrini (2009)
Dari tabel di atas terdapat 3.123 yang tidak
berkualitas, sehingga data tersebut tidak dimasukkan
dalam proses penggalian data. Untuk itu data yang
digunakan dalam penggalian data sejumlah 926.475
Implementasi Penggalian Data
Perhitungan SLA dihitung dari selisih tanggal
dokumen datang dengan tanggal akseptasi klaim. SLA
Penyelesaian klaim untuk klaim Cashless dan
Reimburse sama yaitu 14 Hari Kalender dari tanggal
dokumen datang sampai tanggal akseptasi klaim. Dari
SLA penyelesaian klaim dibuat tiga kategori klasifikasi
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. Kategori SLA Klaim
KATEGORI

SLA

STATUS

KETERANGAN

A

KURANG
DARI SAMA
DENGAN 7
HARI

BAIK

SESUAI
DENGAN SLA

B

DIANTARA 8
SAMPAI 14
HARI

SEDANG

SESUAI
DENGAN SLA

C

DIAATAS 14
HARI

KURANG

TIDAK SESUAI
DENGAN SLA

Sumber : Santoso (2007)
Sumber : Susanto(2010)
Gambar 2. Tabel Staging Klaim
Analisa Penggalian Data
Setelah dilakukan proses insert data dari berbagai
sumber data mulai tahun 2010 sampai dengan dengan
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Untuk mendapat pola pengetahuan Kategori SLA
klaim selama 6 Tahun dari 2010 sampai dengan 2016.
Maka dilakukan proses retrieve data dari Tabel Staging
Klaim dengan menggunakan query di bawah ini :
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Gambar 4. Query Insert Tabel SLA
Gambar 3. Query Penggalian Data
Query tersebut di atas bermaksud untuk
menghasilkan jumlah klaim dengan nilai SLA klaim
beserta klasifikasi kategori SLA berdasarkan tahun
akseptasi klaim. Berikut di bawah ini Contoh Data
hasil Query di atas :
Tabel 3. Contoh Hasil Query Penggalian Data

Dari Tabel Staging SLA dilakukan query retrive
data
untuk
mendapat
pengetahuan
SLA
penyelesaian klaim, dengan hasil data tersebut
pengetahuan SLA penyelesaian klaim dapat
diketahui dan dapat dibuat pola nya. Berikut di
bawah ini adalah query untuk mendapatkan
pengetahuan SLA penyelesaian klaim secara Total
baik klaim yang cashless maupun yang reimburse.

Gambar 5. Query Total SLA Klaim
Sumber : Santoso (2007)
Dari hasil data query dimasukkan ke Tabel
Staging SLA untuk menjadi sumber penggalian
data untuk mendapat pola pengetahuan SLA
penyelesai klaim.
Berikut di bawah ini query insert ke Tabel
Staging SLA :
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Berikut di bawah ini adalah query untuk
mendapatkan pengetahuan SLA penyelesaian klaim
untuk cashless.
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Tabel 4. Pengetahuan Total SLA

Sumber : Santoso (2007)
Berikut di bawah ini Tabel berisi pengetahuan
SLA penyelesaian Klaim untuk Cashless.
Tabel 5. Pengetahuan SLA Klaim Cashless

Sumber : Santoso (2007)
Berikut di bawah ini Tabel berisi pengetahuan
SLA penyelesaian Klaim untuk Reimburse.
Gambar 6. Query SLA Klaim Cashless

Tabel 6. Pengetahuan SLA Klaim Reimburse

Berikut di bawah ini adalah query untuk
mendapatkan pengetahuan SLA penyelesaian klaim
untuk reimburse.

Sumber : Santoso (2007)
Pola pengetahuan Total SLA penyelesaian klaim
baik cashless maupun reimburse ditunjukkan oleh
gambar di bawah ini

Gambar 7. Query SLA Klaim Reimburse
Berikut di bawah ini tabel berisi pengetahuan
Total SLA Penyelesaian Klaim baik Cashless
maupun Reimburse.
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Sumber : Santoso (2007)
Gambar 8. Pola Pengetahuan Total SLA Klaim
Pola pengetahuan SLA penyelesaian klaim
cashless ditunjukkan oleh gambar di bawah ini
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Sumber : Santoso (2007)
Gambar 9. Pola Pengetahuan SLA Klaim Cashless
Pola pengetahuan SLA penyelesaian klaim
reimburse ditunjukkan oleh gambar di bawah ini
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Dari hasil penyajian data pola pengetahuan SLA
penyelesaian klaim selama 6 tahun terakhir dapat
dilihat bahwa Tahun 2010, 2012, 2013 dan 2015
jumlah klaim yang sesuai dengan SLA atau lama
penyelesaian klaim masih di bawah 14 hari kalender
sebanyak 90% lebih. Sedangkan untuk Tahun 2014
dan 2016 jumlah klaim yang termasuk kedalam
SLA atau lama penyelesaian klaim masih di bawah
14 hari kalender kurang dari 50 %.
Secara total, dari penyajian data terlihat bahwa
penyelesaian klaim sesuai dengan Service Level
Agreement (SLA) sehingga kinerja penyelesaian
klaim memberikan pengaruh positif terhadap
pelayanan kepada pelanggan.
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Gambar 10. Pola Pengetahuan SLA Klaim
Reimburse
KESIMPULAN
Data yang dapat digunakan untuk penggalian
data dari hasil integrasi data berbagai sumber data
berjumlah 926.475 dimana terdapat data yang tidak
digunakan karena tidak berkualitas berjumlah
3.123.
SLA penyelesaian klaim dikategorikan menjadi
tiga kategori yitu A untuk baik, B untuk sedang
dimana A dan B masih termasuk ke dalam SLA,
sedangkan C untuk kurang dimana C sudah tidak
termasuk ke dalam SLA.
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