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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Laporan Kerja Praktek ini, akan mengangkat pengendalian mutu

pelayanan rumah sakit melalui audit internal dengan pendekatan standar ISO

9001:2008 yang ada di Rumah Sakit Premier Bintaro. Perbaikan dan

penyempurnaan peningkatan mutu kesehatan harus dilakukan secara periodik

melalui pendekatan Total Quality Management (TQM), bagi seluruh petugas

kesehatan, mulai dari puncak pimpinan, baik sebagai pejabat struktural

ataupun fungsional, sampai dengan petugas pelaksana terdepan, dan

sebaiknya dilaksanakan secara terpimpin, terarah terpadu, secara menyeluruh

dan berkelanjutan, yang selalu mengikuti pola perkembangan IPTEK

Kedokteran dan Kesehatan.

Moelok (1999) mengatakan pada saat ini sejalan dengan makin baiknya

tingkat pendidikan dan keadaan sosial ekonomi penduduk, tampak kebutuhan

dan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan telah bergeser ke arah

yang lebih bermutu. Secara umum yang dimaksud dengan pelayanan

kesehatan bermutu di sini adalah pelayanan kesehatan yang dapat

memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan serta

penyelenggarannya sesuai dengan standar pelayanan profesi dan kode etik

yang telah ditetapkan.

Menurut Wijono (2000) menunjukkan bahwa, seiring dengan kemajuan

ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran dan kesehatan, diperlukan pula

peningkatan kemampuan manajemen, kepemimpinan dan pengorganisasian

kesehatan. Menjelang millenium ketiga atau abad 21, mutu pelayanan

kesehatan dituntut semakin bagus. Pendekatan mutu pelayanan dan kepuasan

pelanggan atau pasien menjadi salah satu strategi penting yang tidak bisa

diabaikan oleh para penentu kebijakan dibidang kedokteran dan kesehatan.

Dengan pendekatan Manajemen Mutu Terpadu atau Total Quality
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Management, seluruh petugas kesehatan, dari puncak pimpinan, penjabat

fungsional, tenaga medis, paramedis, pejabat struktural dan petugas

pelaksana lini depan, menjadi sangat penting dan diperlukan partisipasinya

dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang seharusnya dilaksanakan

secara terpadu, berkelanjutan dan menyeluruh.

Rumah Sakit Premier Bintaro merupakan salah satu bagian dari Ramsay

health Care Indonesia Grup yang menyelanggarakan jasa pelayanan

kesehatan yang berada di wilayah Bintaro Sektor 7 Tangerang Selatan.

Rumah Sakit Premier Bintaro telah menerapkan pengendalian kualitas / mutu

yang dimulai dari penerapan standar yang berdasarkan Sistem Manajemen

Mutu (SMM) ISO 9001:2008. Mengingat pentingnya pengendalian kualitas

dalam mutu pelayanan dan komitmen yang begitu besar dari Rumah Sakit

Premier Bintaro untuk menjadi mutu pelayanannya yaitu pemenuhan kualitas

dan keselamatan pasien, maka peneliti ingin mengamati secara langsung

bagaimana pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas terhadap mutu

pelayanan oleh Rumah Sakit Premier Bintaro. Selain itu, peneliti juga

berharap mendapatkan pengalaman praktis dan gambaran nyata tentang

pengendalian kualitas di dunia kerja.

Rumah Sakit Premier Bintaro berdiri tahun 1998 di kawasan pemukiman

yang populasi penduduknya heterogen, hampir semua jenis pelayanan untuk

semua tingkat usia dibutuhkan disini. Oleh karena itu sebagai rumah sakit

yang baru berdiri pada saat itu, hal ini merupakan peluang untuk

mengembangkan rumah sakit. Oleh karena itu, jajaran manajemen mencari

suatu strategi untuk bagaimana meningkatkan mutu sehingga masyarakat

percaya untuk menggunakan jasa pelayanan yang di berikan di rumah sakit.

Peningkatan mutu dilakukan dengan melengkapi sumber-sumber pelayanan

seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, berhasil dicapai dalam

kurun waktu 10 tahun. Tahun 2008 manajemen melakukan strategi baru yaitu

memutuskan bahwa evaluasi pelayanan yang sudah berjalan perlu dilihat

oleh pihak ke tiga agar lebih objektif dan yang lebih penting adalah mengacu

kepada sebuah standard Internasional. Maka tahun 2006 Rumah Sakit
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Premier Bintaro melaksanakan peningkatan mutu dengan mengacu pada

standard ISO 9001:2008.

Langkah pertama Rumah Sakit Premier Bintaro rumah sakit bintaro

dikaji pemenuhannya terhadap standard ISO, kemudian dilakukan bimbingan

untuk memahami standard ISO, melakukan perbaikan dari hasil kajian.

Rumah Sakit Premier Bintaro mendapatkan sertifikat ISO tahun 2009,

selanjutnya semua pelayanan mengacu pada standard ISO tersebut.

Upaya peningkatan mutu yang berkesinambungan dilakukan Rumah

Sakit Premier Bintaro dengan menempuh audit ISO dari pihak eksternal

setiap 6 bulan sekali. Hasil audit tersebut memberikan hasil peningkatan

mutu yang sangat signifikan hasil survey kepuasan pasien yang ditargetkan

80% dengan nilai memuaskan ternyata mencapai 93%.

Keberhasilan peningkatan mutu tersebut dianalisa dan diketahui audit

memiliki peran yang cukup besar yaitu 20% sebagai faktor penunjang

peningkatan mutu, selain dari fasilitas 40%, sumber daya manusia 25%, dan

promosi 15%. Efektifitas audit ini sangat baik untuk perkembangan

organisasi, tetapi di sisi lain sangat membutuhkan biaya yang besar, oleh

karena itu jajaran manajemen dengan memeprtimbangkan coast effective

membuat rencana tindak lanjut dengan melakukan pelatihan kepada staf

rumah sakit untuk menjadi auditor internal, sehingga audit tersebut dapat

dilaksanakan secara mandiri, diharapkan dengan hasil yang sama.

Tahun 2012 sampai saat ini Audit Mutu Internal (AMI) sudah terlaksana

secara berkala setiap 6 bulan dengan hasil yang sangat efektif untuk

peningkatan mutu, sedangkan audit ISO eksernal hanya dilakukan 1 tahun

sekali. Kegiatan audit dengan menggunakan standard ISO melalui AMI dan

audit eksternal ini dapat menilai kualitas pelayanan secara objektif dan

memberikan perbaikan pelayanan yang nyata.

Hal yang masih harus ditingkatkan dalam kegiatan AMI adalah

bagaimana suatu temuan ketidaksesuaian di suatu unit di rumah sakit dapat

diselesaikan dengan tuntas dan menghasilkan perbaikan nyata atas temuan
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tersebut. Setiap unit yang masih ditemukan ketidaksesuaian akan membuat

Tindakan Pencegahan dan Perbaikan ( formulir terlampir), hal ini yang harus

di monitor, oleh karena itu SETELAH MAHASISWA TEKNIK INDUSTRI

UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA MELAKUKAN

OBSERVASI LAPANGAN di TANGGAL 11 Oktober 2016,

MENEMUKAN PERMASALAHAN YANG TERJADI ADALAH bahwa

WALAUPUN semua unit sudah membuat TPP tetapi belum terlaksana tepat

waktu atau perbaikan yang dilakukan tidak konsisten dengan rencana

perbaikan yang di buat. DARI PAPARAN LATAR BELAKANG

TERSEBUT DIATAS MEMBERIKAN PELUANG KEPADA

MAHASISWA UNTUK MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP

IMPLEMENTASI PENGENDALIAN KUALITAS pelayanan di rumah sakit

melalui AMI.

1.2 Tujuan

Tujuan dalam penelitian kerja praktek ini adalah untuk melihat dan

meninjau sejauh mana ilmu yang diperoleh diperkuliahan dapat diterapkan di

dunia kerja. Tujuan kerja praktek ini antara lain, yaitu :

1.Mengetahui dan memahami gambaran pelaksanaan audit internal di

rumah sakit premier bintaro.

2.Mengetahui gambaran umum pelaksanaan pengendalian kualitas di

departemen QMR yang terkait langsung dengan mutu.

3.Mengetahui gambaran pelaksanaan pengendalian mutu melalui kegiatan

AMI di Rumah Sakit Premier Bintaro pada tahun 2016.

1.3 Lokasi

Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah di Rumah Sakit Premier

Bintaro, lokasi tepatnya ada di Jl. MH Thamrin No.1 Sektor 7 Bintaro Jaya
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Tangerang Selatan Banten-15224. Kerja Praktek ini dilaksanakan pada

tanggal 14 Oktober 2016 dan berakhir pada tanggal 11 November 2016

dalam hari kerja aktif Nasional.

1.4 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal kegiatan yang akan dilakukanselama pelaksanaan Kerja Praktek

dan sampai laporan Kerja Praktek selesai. Jadwal kegiatan Kerja Praktek

yang akan dilakukan telah terperinci sebagai berikut.

Tabel 1.1 Rencana Kegiatan Kerja Praktek

Kegiatan

Oktober – November 2016

Minggu

I

Minggu

II

Minggu

III

Minggu

IV

1. Persiapan ke lapangan, pengenalan dengan

supervisor dan staf , serta pengenalan lingkungan

Rumah Sakit Premier Bintaro.

√

2. Mempelajari gambaran umum perusahaan. √

3. Wawancara dan konsultasi dengan pihak terkait. √ √ √ √

4. Mampelajari pengenalan ISO 9001:2008 dan

pengendalian mutu.
√ √ √ √

5. Mengumpulkan data yang diperlukan. √ √ √

6. Menyusun laporan dan melengkapi data yang

dibutuhkan.
√ √

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan kerja praktek ini menggunakan sistematika penulisan

yangdisesuaikan dengan topik bahasan yang dibagi dalam beberapa bab dan

sub bab. Pembagianbab dan sub bab ini bertujuan supaya materi laporan
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mudah dipahami dan dimengerti. Sistematikapenulisan laporan kerja praktek

ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang masalah yang diangkat, Rumusan

Masalah, Tujuan Kerja Praktek, Lokasi Praktek, Jadwal Pelaksanaan,

dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum perusahaan secara umum

tentang sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur

organisasi, dan tugas serta tanggung jawab dari setiap departemen.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang Teori-teori, definisi, pendapat dan pengetahuan

tentang pengendalian kualitas, ISO 9001:2008, mutu pelayanan,

rumah sakit, serta studi tentang pengendalian kualitas dan ISO

9001:2008.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini berisikan tentang langkah-langkah pemecahan masalah

secara sistematis memulai penelitian kerja praktek dan tujuan yang

ingin dicapai dalam kerja praktek, pengumpulan data, pengolahan

data serta hasil dalam pengolahan data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang bisa diambil dari pengamatan,

pengolahan data serta hasil yang dilakukan dalam laporan kerja

praktek dan saran-saran yang diperlukan untuk perbaikan metode

pengendalian kualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar referensi (buku, jurnal, artikel, majalah, dll) yang

digunakan dalam penulisan.

LAMPIRAN

Berisi tentang uraian, gambar, perhitungan - perhitungan, grafik

atau tabel yang merupakan penjelasan rinci dari apa yang disajikan di

bagian -bagian terkait sebelumnya.



7

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Rumah Sakit Premier Bintaro

Rumah Sakit Premier Bintaro terletak di tengah kawasan terpadu bintaro

jaya yang dibangun diatas areal 17500 m². Rumah Sakit Premier Bintaro

memulai operasionalnya pada tanggal 12 Oktober 1998, dan saat ini memiliki

kapasitas 200 tempat tidur. Rumah Sakit Premier Bintaro adalah bagian dari

Ramsay Sime Darby Health Care Group, yang merupakan grup rumah sakit

swasta yang terbesar di Australia yang memiliki lebih kurang dari 118 rumah

sakit serta fasilitas Day Surgery di Austaralia, Inggris, Perancis, Malaysia,

dan Indonesia. Di Indonesia Ramsay Sime Darby Health Care memilki tiga

rumah sakit yaitu Rumah Sakit Premier Jatinegara, Rumah Sakit Premier

Bintaro, Rumah Sakit Premier Surabaya.

Rumah Sakit Premier Bintaro memiliki komitmen untuk senantiasa

memberikan pelayanan berkualitas yang berorientasi kepada keselamatan

pasien ditegaskan dan ditujukan dengan keberhasilan Rumah Sakit Premier

Bintaro dalam meraih berbagai sertifikasi Internasional seperti dari

Akredetasi Internasional JCI (Joint Commision Internastional), KARS, ISO,

serta sertfikat penanganan infeksi dari HICMR. Kerja keras serta tidak

mengenal kata putus asa dan pantang menyerah adalah kunci keberhasilan

dalam menggapai sertifikat ini.

Fasilitas yang dimiliki Rumah Sakit Premier Bintaro adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas Rawat Jalan

a. Klinik anak (paru, syaraf, jantung, pencernaan)

b. Klinik kandungan dan kebidanan (feto maternal, fertility endokrin

reproduksi, onkologi).
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c. Klinik penyakit dalam (gastroentoro hepatologi, rheumatology,

hemato onkology, metabolic dan endokrini)

d. Klinik bedah (bedah umum, bedah tulang, bedah tulang belakang,

bedah anak, bedah saluran kemih, bedah saluran cerna, bedah plastik,

bedah syaraf, bedah vascular)

e. Klinik Jantung dan Pembuluh darah

f. Klinik Saraf

g. Klinik Paru-paru

h. Klinik mata

i. Klinik THT

j. Klinik Gizi

k. Klinik Psikiatri

l. Klinik Andorologi

m. Klinik kulit dan kelamin

n. Klinik Akupuntur

o. Klinik Imunisasi Dewasa

p. Klinik Edukasi dan Kaki Dewasa

q. Klinik Psikologi

r. Klinik Umum

s. Klnik Umum

t. Klinik Gigi

u. Klinik Hari Minggu

v. Sleep Clinic
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w. Pain Clinic

2. Fasilitas Rawat Inap

Rumah sakit Premier Bintaro memiliki kapasitas 200 tempat tidur

yang dirancang khusus untuk memberikan kenyamaan sehingga secara

psikologis dapat mempercepat proses penyembuhan psien. Fasilitas

perawatan yang kami miliki :

a. SVIP

b. VIP

c. Utama

d. Kelas 1 ( 2 beds)

e. Kelas 2 ( 3 beds)

f. Kelas 3 ( 5 beds)

g. Kamar operasi

h. Isolasi

i. One day care

j. ICU, HCU

k. NICU

l. Perinatology

3. Medical Check Up

4. Fasilitas pelayanan penunjang diagnosis dan terapi

a. Spirometri

b. Audiometri

c. Uroflometri
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d. Endoscopy (Branchoscopy, gastrocopy, colonoscopy)

e. Laparascopy

f. Artroscopy

g. Hemodialisa

h. Laboratorium (patalogi klinik, patalogi anatomi, bank darah)

i. Radiologi (MRI 1,5 tesla, MSCT-Scan, USG 4 dimensi, General

X-ray, Panoramic, Mammography)

j. Farmasi

k. Rehabilitasi Medik

l. EKG dan Treadmil

m. EEG, EMG, CTG

n. Carh Lab dan ESWL

5. Pelayanan 24 jam

a. Unit Gawat Darurat

b. Laboratorium

c. Radiologi

d. Farmasi

e. Ambulans

6. Layanan Khusus

a. Sleep Clinic adalah fasilitas yang dirancang khusus untuk mempelajari

gangguan yang terjadi pada saag tidur seperti mendengkur dan orang

yang sering mengantuk di siang hari. Fasilitas tersebut meliputi

konsultasi mengenai gangguan tidur dan sleep study.



11

b. Internasional Patient Service adalah pelayanan berkualitas dan

profesional untuk menjamin dan memastikan pasien-pasien expatriate

yag ingin berobat akan mendapatkan pelayanan senyaman mungkin.

7. Layanan Unggulan

Selain pelayanan medis dasar, RS Premier Bintaro memiliki

beberapa layanan unggulan yang telah disiapkan untuk mengikuti

pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, antara lain:

a. Orthopaedic Centre: Pusat layanan unggulan yang talah hadir dan

siap memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan komprehensif

yang berkualitas. Sejak 1998, RS Premier Bintaro telah diakui

keahliannya di bidang pelayanan orthopaedic. Masalah orthopaedic

disini ditangani secara menyeluruh dengan dukungan para dokter

spesialis orthopaedic dari berbagai subspesialis mulai dari spine

surgery, hip dan knee surgery, hand surgery hingga sport

orthopaedic surgery.

 Salah satu layanan unggulan dibidang orthopaedic yang kami

miliki adalah Spine Centre yang sejak didirikan tahun 2007

mengkhususkan daripada penanganan masalah tulang belakang

secara terpadu dan komprehensif dengan didukung tim dokter dari

berbagai bidang spesialistik. Keterlibatan berbagai displin ilmu ini

sangat diperlukan untuk menentukan diagnose dan terapi yang

tepat sehingga kualitas hidup seseorang dengan gangguan tulang

belakang dapat meningkat.

 Fasilitas khusus lainnya yaitu penanganan cedera tangan secara

terpadu didukung oleh dokter spesialis bedah tulang khusus

tangan dan dilengkapi dengan teknologi terkini untuk dapat

melakukan berbagai tindakan operasi mikro yang kompleks.

b. Vascular Centre: adalah layanan unggulan yang dapat mengatasi

problem pembuluh darah (selain pembuluh darah otak dan
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jantung)secara terpadu dan komprehensi. Pelayanan yang diberikan

akan terkoordinasi dan terintegrasi dalam setiap aspek. Pelayanan

yang diberikan mulai dari skrinning, diagnostic, terapi obat-obatan,

terapi bedah maupun terapi non bedah dengan teknik endovasculer

baik untuk pasien rawat inap dan rawat jalan.

8. Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR)

Sebagai wujud implementasi filsofi secara tulus, RS Premier Bintaro

aktif terlibat dalam berbagai program sosial dan kemasyarakatan. Salah

satu yang utama adalah kerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia

yang setiap tahun mengadakan operasi Hernia, Cleft Lip-Palate dan

operasi katarak secara gratis. RS Premier Bintaro juga rutin bekerja sama

dengan komunitas Mesjid dan Gereja di wilayah Bintaro Jaya dan

sekitarnya untuk mengadakan sunatan massal dan pengobatan gratis.

2.2 Organisasi Rumah Sakit

2.2.1 Visi

Menjadi penyelenggara pelayanan kesehatan terkemuka di Asia

dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkesinambungan

kepada seluruh stakeholder.

2.2.2 Misi

RS Premier Bintaro senatiasa mengupayakan kebehasilan klinik,

keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan, serta perbaikan yang

berkesinambungan dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan

teknologi dna kebutuhan pelanggan.
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2.2.3 Struktur Organisasi

1.Strutur organisasi Rumah Sakit Premier Bintaro sesuai dengan

ORG/DIR/01

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Premier Bintaro

Untuk menjamin kelangusungan sistem manajemen mutu,

manajemen menetapkan wakil manajemen dari internal organisasi

untuk sistem manajemen mutu, selanjutnya disebut sebagai Quality

Management Representative (QMR) yang memiliki wewenang dan

tanggung jawab seperti : mengatur, menerapkan dan memelihara

proses yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu dan

keselamatan pasien, melaporkan kinerja sistem manajemen mutu,

mempromosikan dan memastikan kepedulian memenuhi kebutuhan

pelanggan kepada seluruh jajaran di organisasi, dan menjadi
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penghubung dengan pihak luar organisasi yang berkaitan dengan

sistem manajemen mutu.

2.Struktur organisasi QMR sesuai dengan ORG/QMR/01

Gambar 2.2 Struktur Organisasi QMR

2.2.4 Lokasi Rumah Sakit

Rumah Sakit Premier Bintaro, lokasi tepatnya ada di Jl. MH Thamrin

No.1 Sektor 7 Bintaro Jaya. Tangerang Selatan. Banten -15224. Rumah

Sakit Premier Bintaro terletak di tengah kawasan terpadu bintaro jaya

yang dibangun diatas areal 17500 m². Rumah Sakit Premier Bintaro

memulai operasionalnya pada tanggal 12 Oktober 1998, dan saat ini

memiliki kapasitas 200 tempat tidur.

2.2.5 Falsafah Rumah Sakit

People Caring For People
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2.2.6 Nilai - Nilai Kerja Rumah Sakit

“EXCITE”

Excell in everything we do Unggulan dalam melakukan

setiap pekerjaan

Care and compassion from the heart Memberikan perrhatian dan

kepedulian dari hati

Innovative for cotinual improvement Berinovasi untuk perbaikan

yang berkesinambungan

Teamwork and respect for one another Bekerja sama dan saling

menghormati satu sama lain

Ethical and integrity in our practice Menjunjung tinggi etika

integritas

2.2.7 Kebijakan Mutu Rumah Sakit

Handal : Melayani dengan sumber daya manusia terlatih dan

terampil dengan fasilitas yang dapat di andalkan.

Cepat : Memberikan pelayanan dengan sesegara mungkin

Tepat : Memberikan pelayanan yang benar sesuai dengan dengan

kebutuhan.

Ramah : Memberikan pelayanan dengan senyum dan salam dengan

sahabat.

Proaktif : Memberikan pelayanan dengan tanggap dan penuh

inisiatif dengan kepedulian yang tinggi

Konsisten : Melayani sesuai dengan standar pelayanan secara

berkesinambungan.
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2.2.8 Jam Operasional Rumah Sakit

Jam 08:00 WIB sampai dengan 17:00 WIB, 5 hari / minggu.

1. Manager : 1 orang

2. Supervisor : 2 orang

3. Staff QMR : 1 orang

2.2.9 Departemen Quality Management Reprentative (QMR)

2.2.9.1 Ruang Lingkup Pelayanan QMR

Jenis Pelayanan

1. Mempersiapkan RS Premier Bintaro untuk Akreditasi Nasional

(KARS)

2. Mempersiapkan RS Premier Bintaro untuk Akreditasi International

(JCI = Joint Commision International)

3. Mempersiapkan RS Premier Bintaro untuk mengimplentasikan dan

tersertifikat ISO 9001:2008.

4. Melakukan Audit Mutu Internal (AMI) dan menindak lanjuti

tindakan perbaikan dan pencegahan (TTP), melakukan pelatihan

(training) internal audit.

5. Membangun sistem dokumentasi yang terkontrol dan mudah

dipahami.

6. Memfasilitasi pengumpulan data / indikator mutu baik indikator

klinis, manajerial dan lainnya.

7. Menyiapkan pertemuan tinjauan manajemen (manajemen review)

untuk membahas perkembangan mutu RS dan tindak lanjutnya.
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8. Mengupayakan peningkatan pelaporan KNC (Kejadian Nyaris

Cedera / near miss), KTD (Kejadian Tidak Diharapkan / adverse

event) dan tindak lanjutnya.

9. Bekerja sama dengan Komite Mutu dan Komite Keselamatan Pasien

Rumah Sakit dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
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2.2.9.2 Tata Hubungan Kerja Quality Management Reprentatives

(QMR)

Gambar 2.3 Tata Hubungan Kerja Departemen QMR

Tata hubungan kerja departemen QMR dengan semua unit atau ruangan di

rumah sakit adalah sama, yaitu berhubungan dengan kegiatan di bawah ini :

1. Bekerja sama dengan unit lainnya dalam merencanakan, merancang,

mengukur, menganalisa, dan meningkatkan indikator mutu / key

performance per unit pelaksanaan peningkatan mutu unit / RS.

2. Bekerja sama dengan unit lain dalam pelaksanaan audit internal RS.

3. Koordinasi tentang masalah atau investigasi terhadap laporan insiden

(AE Report) dan Pasien Safety report yang dibuat unit lan.



19

4. Berkolaborasi dengan dokter serta bagian terkait untuk merencanakan,

merancang pedoman praktis klinis, Clinical Pathway dan atau Alur /

Protokol Klinis.

2.2.9.3 Rencana Perbaikan dan Pengembangan Pelayanan QMR

Rencana Perbaikan dan Pengembangan Pelayanan QMR yang di

observasi dalam praktek lapangan ini sesuai dengan batasan masalah

pada bab sebelumnya, yaitu pengendalian mutu rumah sakit melalui

pelaksanaan AMI dan melakukan monitoring efektifitas pelaksanaan

TPP atas hasil AMI.

Semua unit di rumah sakit memiliki Sasaran Mutu (SM), yang

dimaksud dengan SM adalah pengukuran data pencapaian unit terhadap

peningkatan mutu yang di monitor. QMR telah menetapkan SM

departemen yaitu memastikan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan(TPP)

yang dibuat oleh supervisor unit / ruang untuk menindaklanjuti hasil

AMI sudah dilakukan verifikasi maksimal 1 bulan dari batas waktu

rencana verifikasi.
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BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Mutu

Ariani (2003) mengatakan karakteristik lingkungan dunia usaha saat

ini ditandai oleh perkembangan yang cepat di segala bidang yang menuntut

kemampuan manajemen dalam mengantisipasi setiap perubahan yang

terjadi dalam aktivitas ekonomi dunia. Menurut Toffler (1980)

menunjukkan bahwa ada tiga ciri gambaran perubahan yang banyak

disampaikan untuk menghadapi lingkungan tersebut, yaitu kesementaraan,

keanekaragaman, dan kebaruan. Kesementaraan antara lain ditunjukan

dengan semakin pendeknya umur suatu produk yang bukan disebabkan

tidak berfungsinya produk tersebut secara teknis tetapi karena sudah

ketinggalan zaman dengan adanya perkembangan teknologi, perubahan

selera konsumen dan perubahan corak persaingan. Keanekaragaman

terlihat dengan semakin banyaknya produk yang beredar di pasar yang

tidak terbatas pada consumer’s goods tetapi juga pada jenis teknologi yang

ditawarkan. Selain itu produsen maupun pelanggan secara umum, sering

dihadapkan pada hal-hal baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya,

teknologi baru, ilmu pengetahuan baru, produk dan jasa baru, gaya hidup

baru, harapan-harapan baru, dan sebagainya.

Peranan mutu diperlukan dalam suatu produk dengan tujuanmemenuhi

kebutuhan konsumen dan mencapai kepuasan konsumen.Dengan adanya

perkembangan teknologi maka produsen berusahamenjaga reputasinya.

Usaha untuk menjaga reputasi (nama baik)dapatdilakukanmelalui kualitas

dari barang yang dihasilkan.Menurut para ahli, mutu adalah :

1.J.M. Juran mengatakan bahwa mutu adalah kesesuaian dengan tujuan

atau manfaatnya, (Ariani, 2003).
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2.Crosby berpendapat bahwa mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan

yang meliputi availibility, delivery, relibaility, maintainability, dan cost

effectiveness, (Ariani, 2003).

3.Keseluruhan fiture dan karakteristik produk atau jasa yang mampu

memuaskan kebutuhan yang terlihat atau yang tersamar (Render, Barry&

Heizer, 2004:253) , (Ariani, 2003).

4.Suatu standar khususnya dimana kemampuannya, kinerja,kendalanya,

kemudahan pemeliharaan dan karakteristiknya dapatdiukur(Yamit,

1996:337), (Ariani, 2003).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah

keseluruhan ciri atau karakteristik produk yang dapat diukur dengan tujuan

untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan.

3.2 Pengendalian Mutu

Pengendalian Mutu adalah aktivitas pengendalian proses untuk

mengukur ciri-ciri kualitas produk, membandingkanya dengan spesifikasi

atau persyaratan dan mengambil tindakan yang sesuai apabila ada

perbedaan antara penampilan yang sebenarnya dan yang standar (Purnomo,

2004). Tujuan dari pengendalian mutu adalah mengendalikan kualitas

produk atau jasa yang dapat memuaskan konsumen. Pengendalian mutu

statistik merupakan suatu alat tangguh yang dapat digunakan mengurangi

biaya, menurunkan cacat dan meningkatkan kualitas pada proses

manufakturing. Pengendalian mutu memerlukan pengertian dan perlu

dilaksanakan oleh perancang, bagian inspeksi, bagian produksi sampai

pendistribusian produkke konsumen.Pengertian mutu itu sendiri, yaitu

dapat diartikan sebagai derajat atau tingkatan di mana produk atau jasa

tersebut mampu memuaskan keinginan dari konsumen (Purnomo, 2004).

Menurut Reza (1996), pengendalian mutu merupakan suatu kegiatan

untuk memastikan apakah kebijakan dalam hal mutu atau ukuran seberapa

dekat sebuah barang atau jasa memiliki kesesuaian dengan standar-standar
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yang dicantumkan yang dapat tercermin dalam hasil akhir atau

pengendalian kualitas dapat dikatakan juga sebagai usaha untuk

mempertahankan mutu dan kualitas dari barang yang dihasilkan agar

sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan berdasarkan

kebijakan-kebijakan perusahaan.

Aktivitas pengendalian kualitas pada umumnya meliputi

kegiatan-kegiatan seperti berikut ini (Purnomo, 2003): (1)Pengamatan

terhadap performansi produk atau proses, (2)Membandingkan performansi

yang ditampilkan dengan standar yang berlaku, (3)Mengambil

tindakan-tindakan bila terdapat penyimpangan-penyimpangan yang cukup

signifikan, dan jika perludibuattindakan-tindakanuntuk mengoreksinya.

Suatu perusahaan bila dengan efektif menggunakan kualitas sebagai

strategi bisnisnya akan mendapatkan kenaikan keuntungan dari strategi

tersebut. Konsumen akan memutuskan untuk membeli suatu produk dari

perusahaan tertentu yang lebih berkualitas daripada saingan-saingannya

sehingga kualitas menjadi faktor dasar keputusan konsumen untuk

mendapatkan suatu produk. Alasan-alasan mendasar pentingnya kualitas

sebagai strategi bisnis adalah sebagai berikut (Purnomo, 2003):

1.Meningkatnya kesadaran konsumen akan kualitas dan orientasi

konsumen yang kuat akan penampilan kualitas.

2.Kemampuan produk.

3.Peningkatan tekanan biaya pada tenaga kerja, energi dan bahan baku.

4.Persaingan yang semakin intensif.

5.Kemajuan yang luar biasa dalam produktivitas melalui program

keteknikan kualitas yang efektif.

3.3 Dimensi Mutu Pelayanan Kesehatan

Langkah pertama dalam pengembangan strategi nilai pelanggan adalah

untuk mengerti tentang pasar atau segmen pasarnya. Banyak cara untuk

menentukan segmen pasar. Garvin (1988) menekankan delapan dimensi

mutu yang dibutuhkan pasar, yang didefinisikan sebagai berikut:
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1.Ketahanan (reliability)

2.Lama bertahan (durability)

3.Kemampuan pelayanan (serviceability)

4.Estitika (aesthetics)

5.Mutu yang dirasakan (perceived quality)

Menurut Lori Di Prete Brown, et al., dalam bukunya Quality

Assurance of Health Care in Developing Countries, Mutu merupakan

fenomena yang komprehensif dan multifacet. Kegiatan menjaga mutu

dapat menyangkut satu atau beberapa dimensi seperti berikut :

Menurut Lori Di Pete Brown, et al, hlm 2-6 menunjukkan bahwa

Dimensi mutu tepat untuk pelayanan klinis maupun manajemen untuk

mendukung pelayanan kesehatan. Delapan dimensi mutu ini dapat

membantu pola pikir dalam menetapkan masalah dan menganalisa masalah

yang ada untuk mengukur sampai sejauh mana telah dicapai standar

program atau standar pelayanan kesehatan.

Kompentensi teknis

Kompentensi teknis terkait dengan ketrampilan, kemampuan dan

penampilan petugas, manajer, dan staf pendukung.

Akses terhadap pelayanan

Akses berarti bahwa pelayanan kesehatan tidak terhalang oleh keadaan

geografis, sosial, ekonomi, budaya, organisasi atau hambatan bahasa.

Efektivitas

Kualitas pelayanan kesehatan tergantung dari efektivitas yang menyangkut

norma pelayanan kesehatan dan petunjuk klinis sesuai standar yang ada.
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Hubungan antar manusia

Dimensi hubungan antar manusia berkaitan dengan interkasi antara

petugas kesahatan dan pasien, manajer dan petugas, dan antara tim

kesehatan dengan masyarakat.

Efisiensi

Efisiensi pelayanan kesehatan merupakan yang penting dari mutu karena

efisiensi akan mempengaruhi hasil pelayanan kesehatan, apalagi sumber

daya pelayanan kesehatan pada umumnya terbatas.

Kelangsungan pelayanan

Kelangsungan pelayanan berarti klien akan menerima pelayanan yang

lengkap yang dibutuhkan (termasuk rujukan) tanpa interupsi, berhenti atau

mengulangi prosedur diagnosa dan terapi yang tidak perlu.

Keamananan

Sebagai salah satu dimensu dari mutu, keamana (safety) berarti

mengurangi resiko cedera, infeksi, efek sampinig, atau bahaya lain yang

berkaitan dengan pelayanan. Keamanan pelayanan melibatkan petugas

dan pasien.

Kenyamanan, Kenikmatan

Keramahan / kenikmatan (amenities) berkaitan dengan pelayanan

kesehatan yang tidak berhubungan langsung dengan efektivitas klinis,

tetapi dapat mempengaruhi kepuasan pasien dan bersedianya untuk

kembali ke fasilitas kesehatan untuk memperoleh pelayanan berikutnya.

Pelayanan medis yang bermutu dapat diartikan sebagai pelayanan

medis yang baik. Konsep dari pelayanan medis yang baik berdasarkan atas

unsur-unsur tertentu, seperti yang dikemukan oleh Avedis Donabedian,

dari pendapat Lee dan Jones (1933) adalah sebagai berikut:
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Pelayanan medis yang baik:

1. Pelayanan medis yang baik adalah praktek kedokteran (pengobatan)

yang rasional yang berdasarkan ilmu pengetahuan.

2. Pelayanan medis yang baik menekankan pencegahan.

3. Pelayanan medis yang baik memerlukan kerja sama yang cerdik

(intelligent) antara pasien yang awam dan para praktisi yang ilmiah

medis.

4. Pelayanan medis yang baik, memperlakukan individu seutuhnya.

5. Pelayanan medis yang baik, mempertahankan hubungan pribadi

yang akrab dan berkesinambungan antara dokter dengan pasien.

6. Pelayanan medis yang baik dikoordinasikan dengan pekerjaan

kesejateraan sosial.

7. Pelayanan medis yang baik, mengkoordinasikan semua jenis

pelayanan kesehatan.

8. Pelayanan medis yang baik termasuk pelaksanaan semua pelayanan

yang diperlukan dari ilmu kedokteran modern sesuai dengan

kebutuhan semua orang.

3.4 Mutu Proses Pelayanan Kesehatan

Proses pelayanan kesehatan menurut Donabedian dalam penjelasan

yang lain adalah “ A set of activities than go on whithin and between

practiocioners and patients”. Tentang mutu proses diketahui dari hasil

pengamatan langsung atau review dari catatan dan informasi yang

merupakan rekonstruksi yang cermat, apa yang lebih kurang terjadi. Kalau

proses adalah obyek utama penilaian, maka dasar penetapan mutu adalah

hubungan antara karakter-karakter dari prosees pelayanan medis dan

konsekuensinya terhadap kesehatan, serta kesejateraan individu dan

masyarakat, yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku.
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Sehubungan dengan manajemen teknis medis, hubungan antara

karakter prose pelayanan dan konsekuensinya adalah ditentukan oleh

keadaan ilmu kedokteran dan teknologinya pada suatu waktu dan

norm-norma teknis pelayanan yang baik.

Lebih dari itu apakah dokter atau paramedis telah melakukan

informed consent, memperhatikan hak pasien akan informasi secukupnya,

dan juga memberikan edukasi atau penyuluhan pada pasien tentang

penyakitnya, juga dengan didasari atas hubungan antar manusia (human

relations) yang mulia sehingga pasien memperoleh kepuasan lebih, tidak

hanya puas karena pelayanan teknis medisnya seperti yang diharapkan,

namun juga kepuasan karena pelayanan KIE tentang penyakitnya seperti

yang diharapkan juga.

Dalam prakteknya, untuk menilai apakah pelayanan medis yang

diberikan bermutu atau tidak (kepatuhan terhadap standar pelayanan medis)

dapat dilakukan oleh atasan atau teman sejawat (peer review) atau tim

yang ditugasi, atau bahkan melalui laporan keluhan pasien. Dengan

menggunakan instrumen-instrumen yang disediakan seperti daftar tilik

(check list), kuisioner, wawancara dan sebagainya. Persoalan-persoalan

yang ditemukan berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis ini (single

problem / complex problem) dapat dibahas, dan dicari atau direncanakan

solusinya, secara terus-menerus sehingga selalu terjada mutu pelayanan

yang diberikan.

3.5 Mutu Output / Outcome Pelayanan Kesehatan

Tentang output / outcome, Donabedian memberikan penjelasan

bahwa outcome secara tidak langsung dapat digunakan sebagai

pendekattan untuk menilai pelayanan kesehatan. Dan dikemukakannya

bahwa outcoem adalah “ A change in patient’s curret and future health

status that can be atributed to antecedent health care”. Diawali dengan

tersedianya input atau struktur yang bermutu dalam pelayanan kesehatan,

dan adanya proses pelayanan medis sesuai dengan standar atau
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kepatuhan terhadap standar pelayanan yang baik, diharapkan hasil

pekerjaan (output) pelayanan medis yang bermutu.

Wijono (2000) mengatakan sebagai gambaran, karena semua serba

bermutu (input, proses), hasil operasi (output) bedah plastik memuaskan

bagi dokter maupun pasien. Bagi dokter puas karena tanpa terjadi infeksi

atau komplikasi, atau efek samping lain dan bagi pasien, puas karena

penampilannya lebih cantik, hampir tak berbekas cacat. Dalam menilai

apakah hasil (outputnya) bermutu atau tidak, diukur dengan standar hasil

(yang diharapkan) dari pelayanan medis yang telah dikerjakan. Perlu

diingat bahwa standar dan prosedur pelayanan medis (proses) berlainan

dengan standar hasil (output). hasil pelayanan tidak bermutu apabila

berbeda atau tidak seperti yang diharapkan atau tidak sesuai dengan

standar hasil yang ditetepkan.

Menurut Wijono (2000) menunjukan bahwa hasil pelayanan

kesehatan / medis dapat dinilai antara lain dengan melakukan :

 Audit medis pasca operasi / tindakan medis lain.

 Audit maternal perinatal.

 Studi kasus / kematian 48 jam.

 Review rekam medis dan review medis lain.

 Adanya keluhan pasien berkaitan dengan pasca operasi (rasa sakit

luar biasa dan sebagainya) atas survei klien berkaitan dengan

kepuasan pasien.

 Informed consent.
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3.6 Tujuh Alat Manajemen Kualitas (Management The Seven Tools

Quality)

Dalam pengendalian mutu statistic dikenal adanya Seven Tools dari

pengendalian proses satistik ini adalah metode grafik paling sederhana

untuk menyelesaikan masalah, (Ariani, 2003). Seven tools tersebut adalah :

1.Lembar Pengamatan (Check Sheet)

Lembar pengamatan adalah lembar yang digunakan untuk mencatat data

produk termasuk juga waktu pengamatan, permasalahan yang dicari dan

jumlah cacat pada setiap permasaahan.

2.Stratifikas (Run Chart)

Startifikasi adalah suatu upaya untuk mengklasfikasi persoalan menjadi

kelompok atau golongan sejenis yang lebih kecil atau menjadi

unsur-unsur tunggal dari persoalan.

3.Histogram

Histogram adalah diagram batang yang menunjukan tabulasi dari data

yang diatur berdasarkan ukuranya. Tabulasi data ini umumnya dikenal

sebagai distribusi frekuensi.

4.Grafik Kendali (Control Chart)

Grafik pengendali adalah suatu alat yang secara grafis digunakan untuk

memonitor apakah suatu aktivitas dapat diterima sebagai proses yang

terkendali. Grafik pengendali terkadang disebut dengan Shewhart control

charts karena grafik ini pertama kali dibuat oleh Walter A. Shewhart.

Nilai dari karekterisik kualitas yang dimonitor, digambarkan sepanjang

sumbu y, sedangkan sumbux menggambarkan sampel atau subgroup dari

karakteristik kualitas tersebut.Sebagai contoh karakteristik kualitas

adalah panjang rata-rata, diameter rata-rata, dan waktu pelayanan

rata-rata.Semua karakteristik tersebut dinamakan variabel dimana nilai

numeriknya dapat diketahui.Sedangkan atribut adalah karakteristik

kualitas yang ditunjukkan dengan jumlah produk cacat, jumlah

ketidaksesuaian dalam satu unit, serta jumlah cacat per unit.Terdapat tiga

garis pada grafik pengendali.Center line atau garis tengah adalah garis
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yang menunjukkan nilai rata-rata dari karakteristik kualitas yang diplot

pada grafik. Upper limit control atau batas pengendali atas dan lower

limit control atau batas pengendali bawah digunakan untuk membuat

keputusan mengenai proses. Jika terdapat data yang berada di luar batas

pengendali atas dan batas pengendali bawah serta pada pola data tidak

acak atau random maka dapat diambil kesimpulan bahwa data berada di

luar kendali statistik.

5.Diagram Pareto

Diagram pareto pertama kali diperkenalkan oleh Alfredo Pareto dan

digunakan pertama kali oleh Joseph Juran. Fungsi diagram pareto adalah

untuk mengidentifikasi atau menyeleksi masalah utama untuk

peningkatan kualitas. Diagram ini menunjukkan seberapa besar frekuensi

berbagai macam tipe permasalahan yang terjadi dengan daftar masalah

pada sumbu x dan jumlah/frekuensi kejadian pada sumbu y. Kategori

masalah diidentifikasikan sebagai masalah utama dan masalah yang

tidak penting.Prinsip Pareto adalah 80 % masalah (ketidaksesuaian atau

cacat) disebabkan oleh 20 % penyebab. Prinsip Pareto ini sangat penting

karena prinsip ini mengidentifikasi kontribusi terbesar dari variasi proses

yang menyebabkan performansi yang jelek seperti cacat. Pada akhirnya,

diagram pareto membantu pihak manajemen untuk secara cepat

menemukan permasalahan yang kritis dan membutuhkan perhatian

secepatnya sehingga dapat segera diambil kebijakan untuk

mengatasinya.

6.Diagram Sebab Akibat (Cause and Effect Diagram)

Diagram sebab akibat juga disebut Ishikawa Diagram karena diagram ini

diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa pada tahun 1943. Diagramini

terdiri dari sebuah panah horizontal yang panjang dengan deskripsi

masalah. Penyebab-penyebab masalah digambarkan dengan garis radial

dari garis panah yang menunjukan masalah.Kegunaan dari diagram

sebab akibat adalah:

a. Menganalisis sebab dan akibat suatu masalah.

b. Menentukan penyebab permasalahan.
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c. Menyediakan tampilan yang jelas untuk mengetahui sumber-sumber

variasi.

7.Diagram Sebar (Scatter Diagram)

Scatter diagram adalah grafik yang menampilkan hubungan antara dua

variable tersebut kuat atau tidak yaitu antara factor proses yang

mempengaruhu proses dengan kualitas produk. Pada sumbu x terdapat

nilai dari variable independen, sedangkan pada sumbu y menunjukan

nilai dari variable independen.

3.7 Audit Internal

Ariani (1999) mengatakan yang dimaksud dengan audit mutu (quality

audit) adalah evaluasi secara sistematik dan independen yagn dilaksanakan

untuk menentukan ; apakah kegiatan mutu yang berhubungan dengan hasil

produksi telah sesuai dengan dokumentasi sitem mutu, apakah prosedur

dalam dokumentasi sistem mutu diterapkan secara efektif dan pantas untuk

mencapai sasaran yang diinginkan.

Wijono (2000) mengatakan bahwa audit mutu adalah suatu inspeksi

terhadap ketaatan organisasi untuk menegakan standar-standar mutu.

Seperti inspeksi suatu produk, prosedur audit harus ditetapkan dengan baik.

Buku pedoman manual mutu digunakan untuk menunjang prosedur audit.

Tujuan audit adalah menjamin bahwa prosedur Qaulity Qontrol adalah

pada tempatnya dan ditindak lanjuti. Dengan demikian, audit berisi suatu

check list langkah-langkah prosedur mutu yang vital untuk efektivitas

seluruh mutu produk.

Desain Audit Mutu

Audit mutu didesain untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar tentang

organisasi yang akan diaudit :

Apakah organisasi mempunyai mutu ? ini biasanya dibuktikan dengan

adanya manual mutu, manual operasi, prosedur mutu, standard

operating procedur (SOP)
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Apakah sistem mutu diikuti ? suatu audit diadakan untuk menetapkan

apakah bilamana prosedur-prosedur dilaksanakan terus-menerus dengan

konsisten.

Apakah sistem efektif ? adakah hasil mengikuti prosedur konsisten

dan positif ?

Berdasarkan ISO 9000:2005 (3.9.1), pengertian audit adalah proses

sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan

mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria

audit terpenuhi. Dengan kata lain, seorang auditor memeriksa bahwa audit

melakukan pekerjaannya berdasarkan standar yang digunakan oleh

perusahaan termasuk dokumen sistem manajemen mutu yang dimiliki,

metode terencana yang meliputi prosedur dan instruksi kerja, serta menguji

keefektifan sistem dengan meninjau keluhan pelanggan, audit, pencapaian

sasaran mutu, dan lain-lain. Bahkan dalam kondisi tertentu, verifikasi

produk juga dimungkinkan.

Menurut Zuhrawaty (2009) menunjukkan bahwa audit mutu dapat

dilakukan dengan berbagai alasan, antara lain : melihat proses keseluruhan,

memastikan keseuaian, menilai efektivtas, menilai untuk kepentingan

sertfikasi, dan lain-lain. Berdasarkan pihak auditor dan perbedaan

tujuannya, audit dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

a. Audit oleh pihak pertama

Audit oleh pihak pertama biasa juga disebut dengan audit internal, yaitu

audit yang dilakukan oleh audtior yang berasal dari organisasi itu

sendiri.

Audit ini dilakukan biasanya untuk memastikan bahwa sistem telah

dijalankan dengan benar, telah memenuhi standar yang diacu serta

memungkinkan organisasi untuk melakukan improvement (tindakan

perbaikan) yang akhirnya dapat memberikan gambaran kepada pihak

manajemen tentang apa yang terjadi di dalam organisasi. Biasanya
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karena kepentingan perbaikan mutu, masalah-masalah yang ada dalam

organisasi dimunculkan agar dapat dicari solusi atau tindakan

perbaikannya. Perusahaan dengan personel terbatas, biasanya memiliki

auditor yang merangkap personel pelaksana harian di perusahaan

tersebut.

Dalam hal ini, auditor internal tidak diperkenankan mengaudit

pekerjaannya sehingga perusahaan disarankan untuk memiliki lebih dari

satu orang yang kompeten untuk melakukan audit internal agar dapat

dilakukan audit silang. Apabila sumber daya auditor internal yang

dimiliki perusahaan diperbolehkan melakukan subkontrak auditor

internal kepada auditor yang kompeten.

b.Audit oleh pihak kedua

Audit pihak kedua dilakukan oleh pihak lain, tetapi yang masih

berhubungan langsung dengan organisasi (perusahaan). Biasanya audit

ini dilakukan oleh pelanggan kepada pihak suplayer atau subkontrak.

Audit dilaksanakan untuk memastikan bahwa suplayer atau subkontrak

telah memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik, dan dapat membantu

suplayer untuk melakukan tindakan perbaikan serta mempererat kerja

sama antara kedua belah pihak

c.Audit oleh pihak ketiga

Audit pihak ketiga adalah audit yang dilakukan oleh pihak lain yang

independen dalam arti tidak ada kaitan dengan organisasi. Biasanya

organisasi meminta pihak ketiga untuk mengaudit demi kepentingan

sertifikasi. Selain itu tentu saja untuk mendapatkan penilaian kesesuaian

dari pihak independen yang dapat memastikan bahwa organisasi telah

mempunyai Sistem Manajemen Mutu yang telah memenuhi standar

internasional (umumnya ISO 9001)
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Audit pihak kedua dan ketiga biasanya disebut dengan eksternal audit.

Gambar 3.1 Konsep yang berkaitan dengan proses audit berdasarkan

ISO 9000:2005

Tugiman (1997) mengatakan internal auditing atau pemeriksaan

internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu

organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang

dilaksanakan. Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota

organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.

Untuk itu, pemeriksa internal akan melakukan analisis, penilaian, dan

mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula

pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar. Jajaran

organisasi yang dibantu dengan adanya pemeriksaan internal ini mencakup

seluruh manajemen dan dewan. Pemeriksaan internal berkewajiban untuk

menyediakan informasi tentang kelengkapan dan keefektivan sistem
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pengendalian internal organisasi dan kualitas suatu pelaksanaan tanggung

jawab yang ditugaskan. Informasi yang diberikan mungkin akan berbeda

bentuk dan perinciannya, tergantung pada persyaratan dan permintaan

manajemen atau dewan yang bersangkutan.

Pemeriksaan internal merupakan bagian dari organisasi yang integral

dan menjalankan fungsinya berdasarkan kebijaksanaan yang telah

ditetapkan oleh manajemen senior atau dewan direksi. Pernyataan tentang

tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagian audit internal yang

disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh dewan atau direksi

wajib konsisten dengan kodifikasi yang berupa Norma Praktek Profesional

Audit Internal (Hiro Tugiman, 1997)

Menurut Hiro Tugiman (1997) menunjukkan bahwa kegiatan

pemeriksaan internal (internal auditing) dilaksanakan dalam berbagai

lingkungan yang berbeda-beda dan dalam organisasi-organisasi yang

tujuan, ketentuan, serta kebiasaannya tidak sama, maka akan

mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan internal di masing-masing

lingkungan.

Audit internal merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian suatu

pernyataan, pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak

independen guna memberikan suatu pendapat.

Audit Internal bertujuan untuk membantu manajemen dalam

melaksanakan tanggung-jawabnya dengan menganalisa, menilai dan

memberiksaran serta komentar tentang aktivitas yang diperiksa, guna

mencapai tujuan internal audit, ini yang harus dilakukan oleh auditor

internal (Agoes, 2004) :

 Memastikan kebijakan, rencana serta prosedur yang telah ditetapkan

sebelumnya oleh manajmen untuk ditaati.

 Menilai kebaikan, mengembangkan pengedalian secara efektif dengan

biaya yang wajar, juga mengetahui bagus tidaknya sistem pengendalian
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yang ada. Baik pengendlian internal, pengendalian manajemen maupun

pengendalian oprasional yang lain.

 Memastikan harta perusahaan dipertanggung jawabkan serta dilindungi

dari terjadinya misal kehilangan, kecurangan, disalah gunakan,

pencurian dan lain sebagainya.

 Memberi saran perbaikan operasional untuk lebih efektif dan efisien

lagi.

 Menilai mutu kualitas pekerjaan.oleh bagian bagian perusahaan yang

telah dibebankan oleh manajemen.

 Memberi kepastian bahwa data data yang diolah dalam perusahaan bisa

dipercaya

3.8 ISO 9001:2008

3.8.1 Tujuan, Manfaat, dan Kesulitan Penerapan ISO 9001:2008

Ariani (2003) mengatakan ISO 9000 merupakan salah satu jalan

merebut pelanggan, terutama bila ingin merebut pelanggan yang

mensyaratkan penjaminan kualitas.

Ariani (1999) mengatakan ISO 9000 adalah suatu rangkaian dari lima

standar mutu internasional yang dikembangkan oleh The International

Organization for Stadardization di Geneva, Switzerland pada tahun 1987

yang diprakasai oleh American National Standard Institute, New Jersey.

Menurut Training Programme Neville Clarke Indonesia (2009), ISO

19011 menyediakan panduan dalam melakukan audit sistem manajemen

mutu dan atau sistem manajemen lingkungan baik internal maupun

eksternal, mengelola program audit dan kompetensi auditor

Menurut Training Programme Neville Clarke Indonesia (2009), ISO

9001 merupakan konsensus internasional untuk praktek-praktek

manajemen yang baik. Bertujuan untuk meningkatkan konsistensi dalam
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memenuhi persyaratan pelanggan. Dijadikan menjadi persyaratan standar

dan dapat mencakup berbagai organisasi, berapapun besarnya dan apapun

jenis industrinya. Asal-asul ISO 9001 dikoordinasikan oleh Organisasi

Internasional untuk Standarisasi (IOS), lebih dari 70 negara turut

berpartisipasi dalam penyusunan dan penulisan standar. Berikut ini cara

kerja ISO 9000, yaitu :

1. Menyatakan persyaratan apa yang harus dipenuhi.

2. Tidak menyatakan bagaimana harus memenuhi persyaratan tersebut.

3. Setiap sistem manajemen mutu adalah unik / khas.

4. Memungkinkan untuk fleksibel.

5. Memungkinkan manajemen dalam posisi sebagai “pengendali”

Batasan - batasan ISO 9001, antara lain :

1. Dibatasi hanya pada sistem manajemen dari proses - proses yang

mempengaruhi mutu produk atau jasa yang kita berikan.

2. Ditujukan hanya pada pemenuhan persyaratan pelanggan dan

pencapaian kepuasan pelanggan.

3. Hanya mensyaratkan organisasi untuk memiliki proses - proses yang

efektif ketimbang efisien.

Dasar dari standar ISO 9001 adalah delapan prinsip Manajemen Mutu

dan kerangka ‘Plan - Do - Check - Action (PDCA) adalah menjadi dasar

dari seri Standar ISO 9001. Persyaratan termasuk panduannya disusun dari

prinsip tersebut di atas. Prinsip tersebut dapat dipakai oleh Top

Management untuk mengarahakan organisasi menuju perbaikan kinerja

dan menjadi arahan dalam setiap ‘management action’ dan juga dapat

digunakan sebagai kerangka kerja dalam menyusun kebijakan perusahaan.

Prinsip tersebut berhubungan erat dengan 14 prinsip Deming dan
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Baldridge Award Model dimana mendefinisikan Total Quality

Management.

Menurut Chatab (1996), manfaat ISO 9000 bagi setiap perusahaan

yang menerapkannya antara lain :

1. Dari aspek konsistensi pelaksanaan dan mampu telusur

Apabila dilaksanakan dengan benar, standar ISO 9000 bermanfaat

sebagai berikut.

 Memberikan pendekattan praktis yang sistematis untuk manajemen

kualitas.

 Memastikan konsistensi operasi untuk memelihara kualitas produk

dan / atau jasa.

 Menetapkan kerangka kerja untuk proses peningkatan kualitas lebih

lanjut dengan membakukan proses guna memastikan konsistensi dan

mampu telusur serta meningkatkan hubungan antar fungsi yang

mempengaruhi kualitas.

2. Dari aspek pengendalian pencegahan

Penekanan ISO 9000 ditujukan untuk pengendalian pencegahan. Oleh

karena itu, sistem tersebut perlu untuk hal berikut:

 Menetukan secara jelas tanggun jawab dan wewenang dari personil

kunci yang mempengaruhi kualitas.

 Mendokumentasikan prosedur secara baik dalam rangka

menjalankan operasi dan proses bisnis penyedia jasa atau

manufaktur.

 Menerapkan sistem dokumentasi yang efektif melalui mekanisme

dari audit kualitas internal dan tinjauan manajemen yang

berkesimbungan.



38

3. Dari aspek perkembangan dan pertumbuhan perusahaan

Berdasarkan kedua aspek tersebut, manfaat penerapan ISO 900 dari

perspektif pertumbuhan dan pengembangan perusahaan adalah sebagai

berikut :

 Sebagai sarana pemasaran.

 Dapat meningkatkan kerpercayaan dan kepuasan pelanggan melalui

sistematika dan pendekatan yang terorganisir pada pemastian

kualitas.

 Dapat meningkatkan citra dan daya saing perusahaan.

 Dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk atau jasa

dengan memenuhi persyaratan pembeli kerja sama dan komunikasi

yang lebih baik, penguatan pengendalian bisnis dan proses teknis,

serta penurunan pemborosan karena kualitas kerja yang buru.

 Dapat memberikan pelatihann yang sistematis kepada staf melalui

prosedur dan instruksi yang baik.

 Mengantisipasi tuntutan konsumen atas produk dan tingkat

persaingan usaha yang telah mengalami evolusi sehingga produsen

menanggapinya melalui pendekatan kualitas, pengendalian kualitas,

pemastian kualitas, manajemen kualitas, dan manajemen kualitas

terpadu (TQM).

 Sebagai fondasi yang mantap untuk pengembangan kualitas

selanjutnya menuju manajemen kualitas terpadu.

Ek dan Cheng (1995) menunjukkan bahwa dalam implementasi standar

sistem manejemen kualitas seringkali terdapat kesulitan dan hambatan yang

berasal dari berbagai pihak. Kesulitan yang dihadapi dalam implementasi

ISO 9000 adalah adanya dukungan dan komitmen dari manajemen puncak,

tanpa adanya dukungan dan komitmen tersebut maka penerapan standar

sistem manajemen kualitas ISO 9000 tidak akan tercapai.
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BAB IV

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1 Pengumpulan Data

4.1.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data merupakan kunci untuk menyelesaikan

permasalahan yang dihadapi. Metode pengumpulan data sangat

berpengaruh untuk mendapatkan data yang benar. Sumber data yang

diperoleh dari dalam institusi yang menjadi tempat penelitian. Data yang

bersifat kuantitatif diperoleh dari dokumen / arsip di unit QMR.

Sedangkan data yang bersifat kualitatif diperoleh dari wawancara dan

pengamatan secara langsung di perusahaan.

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara primer

maupun sekunder. Pengumpulan data secara primer merupakan

pengumpulan data secara langsung, data primer yang diperoleh dari

perusahaan itu sendiri adalah history rumah sakit, tata laksana AMI, TPP,

Konsep ISO 9001:2008, Check Sheet audit mutu internal dan sasaran

mutu, sedangkan pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan

data yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya data yang diperoleh

dari data perusahaan itu sendiri. Data sekunder yang diperoleh dari

perusahaan tersebut adalah :

1. Rekapitulasi data Sasaran Mutu AMI sepanjang tahun 2016

2. Rekapitulasi data jadwal verfikasi AMI sepanjang tahun 2016

3. Rekapitulasi data temuan AMI sepanjang tahun 2016

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kerja

praktek ini adalah dengan melakukan pengamatan langsung di

perusahaan yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data

yang dilakukan adalah sebagai berikut :
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1. Wawancara

Tahapan ini adalah suatu cara untuk mendapatkan data atau

informasi dengan cara langsung pada orang yang mengetahui

tentang objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah dengan pihak

manajemen khsususnya tim QMR Rumah Sakit Premier Bintaro

mengenai data proses audit internal, ISO 9001:2008 dan sasaran

mutu AMI

2. Observasi

Tahapan ini melakukan pengamatan atau peninjauan langsung

di tempat penelitian, yaitu di Rumah Sakit Premier Bintaro dengan

mengamati sistem atau cara kerja pegawai yang ada, gambaran

umum perusahaan, mengamati proses Audit Mutu Internal dari awal

sampai akhir, dan kegiatan pelaksanaan pengendalian mutu melalui

kegiatan AMI di Rumah Sakit Premier Bintaro.

3. Dokumentasi

Tahapan ini mempelajari dokumen-dokumen perusahaan yang

berupa laporan jadwal verifikasi Tindakan Perbaikan dan

Pencegahan, laporan pengumpulan data sasaran mutu audit mutu

internal, temuan klausal, rencana kerja, serta dokumen kepegawaian.

4. Studi kepustakaan

Mempelajari teori-teori tentang hal-hal yang berhubungan

dengan cara pemecahan masalah.

Adapun Flowchart metodologi penelitian pelaksanaan kerja praktek

yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 4.1.
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4.1.2 Flowchart Pelaksanaan Kerja Praktek

Gambar 4.1 Flowchart Pelaksanaan Kerja Praktek
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4.1.2.1 Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal (AMI) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh

rumah sakit secara sistematis dan independen, untuk melakukan

peninjauan efektifitas pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu rumah

sakit dan melakukan evaluasi kesesuaian hasil dengan pengaturan yang

telah direncanakan.

Tujuan :

1. Untuk menilai kesesuaian dengan persyaratan

2. Untuk menilai keefektifan sistem mutu

3. Untuk melakukan investigasi masalah

4. Untuk perbaikan sistem manajemen mutu rumah sakit.
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Flowchart tata laksana kegiatan Audit Mutu Internal

Gambar 4.2 Flowchart Audit Mutu Internal
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4.1.2.2 Sasaran Mutu

Sasaran Mutu adalah pengukuran data pencapaian unit terhadap

peningkatan mutu yang di monitor.

Sasaran mutu QMR:

Monitoring dan memastikan proses kelanjutan hasil temuan audit Internal

dan Eksternal dengan pembuatan Tindakan Pencegahan dan perbaikan

yang harus terverifikasi ≤ 1 bulan dari jadwal verifikasi yang sudah

ditentukan ( batas rencana verifikasi).

Target pencapaian:

90%

Verifikasi TPP adalah kegiatan auditor internal melakukan kunjungan

kepada unit untuk memastikan bahwa rencana kegiatan yang dibuat sudah

dilaksanakan sesuai target waktu yang sudah ditetapkan oleh unit itu

sendiri dan juga mengumpulkan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan.

Auditor internal adalah staf rumah sakit yang sudah tersertifikasi

melakukan audit.

Tujuan:

Memastikan TPP yang dibuat oleh setiap unit terlaksana
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Flowchart data laksana Sasaran Mutu

Gambar 4.3 Flowchart Sasaran Mutu
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Check Sheet pengukuran data sasaran mutu departemen QMR

adalah sebagai berikut:

Gambar 4.4 Check Sheet Pengukuran Data Sasaran Mutu

Departemen QMR
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Gambar 4.5 Check Sheet Ceklist Audit
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Gambar 4.6 Check Sheet Audit Report



50

Gambar 4.7 Check Sheet Formulir Tindakan Perbaikan dan

Pencegahan (TPP)
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4.1.3 Data yang Dikumpulkan

4.1.3.1 Pengumpulan Data Sasaran Mutu Audit Mutu Internal Periode

2016

Tabel 4.1 Pengumpulan data SM AMI Periode 2016

Dari data diatas, didapatkan pencapaian sasaran mutu audit internal

periode januari - oktober 2016. Dari pencapaian target sasaran mutu

sebesar 90%, ada dua pencapaian yang masih belum memenuhi target,

yaitu pada bulan januari dan juli 2016. Tidak tercapainya target sasaran

mutu telah dijelaskan pada tabel diatas.
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4.1.3.2 Pengumpulan Data Jadwal Verifikasi AMI Tahun 2016

Tabel 4.2 Pengumpulan Data Jadwal Verifikasi AMI Tahun 2016

JADWAL VERIFIKASI AMI JUNI 2016

No Nomor TPP
Deskripsi
Masalah

Batas
Verifikasi
(paling
lambat)

Rencana
Verifikasi

Tanggal
Verifikasi

KET Auditor

Masalah
ditutup Action Plan

( Jika masalah
Tidak ditutup)

UGD

1 TPP/AMI/UGD/JUNI 2016/01
Dokumentasi tidak
lengkap 9/25/2016 8/25/2016 28-Aug-16

Done Nidaul
khasanah Y

2 TPP/AMI/UGD/JUNI 2016/02

Pasien tidak
menggunakan
gelang 9/25/2016 8/25/2016 28-Aug-16

Done Nidaul
khasanah

Y

3

TPP/AMI/UGD/JUNI 2016/03

Microshield tidak
berlabel, kabel
kasir tidak rapi 9/25/2016 8/25/2016 28-Aug-16

Done Nidaul
khasanah

Y
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OPD

4

TPP/AMI/OPD/JUNI 2016/01

Dokumen belum
lengkap termasuk
ke EMR

8/15/2016 7/15/2016 18/08/2016 Done Nidaul
khasanah

Y

5
TPP/AMI/OPD/JUNI 2016/02

Penataan kabel
ECG tidak rapi

8/15/2016 7/15/2016 8/8/2016 Done Nidaul
khasanah Y

CENDRAWASIH

6

TPP/AMI/CENDRAWASIH/J
UNI 2016/01

Dokumentasi tidak
lengkap

9/18/2016 8/18/2016

6-Sep-16 Done Puji
Swastika,
Wahyu,
Yulvita
(Obs) Y

7

TPP/AMI/CENDRAWASIH/J
UNI 2016/02 DICM 9/18/2016 8/18/2016

6-Sep-16

Done

Puji
Swastika,
Wahyu,
Yulvita
(Obs)

Y

Belum buat
DICM karena
ruangan
renovasi akan
dibuat DICM
setelah lemari
penyimpanan
siap digunakan.
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Done tanggal 22
Oktober 2016.

8

TPP/AMI/CENDRAWASIH/J
UNI 2016/03

Pemahaman staf
HD 9/18/2016 8/18/2016 15-Sep-16 Done

Puji
Swastika,
Wahyu,
Yulvita
(Obs)

Y

04/10/2016
sudah kunjungan
ulang untuk
memastikan staf
paham MSDS
dan periksa
kabel-kabel
mesin sudah
rapi.

9

TPP/AMI/CENDRAWASIH/J
UNI 2016/04

Dinding retak,
kabel di lantai

9/18/2016 8/18/2016

6-Sep-16 Done Puji
Swastika,
Wahyu,
Yulvita
(Obs) Y

MERAK
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10
TPP/AMI/MERAK/JUNI/
2016/01

Formulir tidak
lengkap

Sep-16

Aug-16

9/26/2016

Done Puji
Swastika,
Wahyu,
Yulvita
(Obs) Y

11
TPP/AMI/MERAK/JUNI/
2016/02

Pelaksanaan
SBAR tidak sesuai
SOP

Sep-16 Aug-16 9/26/2016 Done

Puji
Swastika,
Wahyu,
Yulvita
(Obs)

Y

SOP sudah yang
terbaru,
sosialisasi ulang
sudah dilakukan.
Done 29
Oktober 2016

12
TPP/AMI/MERAK/JUNI/
2016/03

Lingkungan tidak
safety

Sep-16

Aug-16

9/26/2016

Done Puji
Swastika,
Wahyu,
Yulvita
(Obs) Y

LABORATORIUM

13

TPP/AMI/LABORATORIUM/J
UNI 2016/01 TPP belum selesai

9/30/2016 8/31/2016

15-Oct-16 Done Ima
Rusdiana, I
Putu Eka
(Obs) Y
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14

TPP/AMI/LABORATORIUM/J
UNI 2016/02

Formulir tidak
bernomor

9/30/2016 8/31/2016

15-Oct-16 Done Ima
Rusdiana, I
Putu Eka
(Obs) Y

sudah Done
formulir sudah
diberikan
penomoran.

15

TPP/AMI/LABORATORIUM/J
UNI 2016/03

Tidak ada MOM
komunikasi
internal

9/30/2016 8/31/2016

15-Oct-16 Done Ima
Rusdiana, I
Putu Eka
(Obs) Y

16

TPP/AMI/LABORATORIUM/J
UNI 2016/04 K3

9/30/2016 8/31/2016

15-Oct-16 Done Ima
Rusdiana, I
Putu Eka
(Obs) Y

17

TPP/AMI/LABORATORIUM/J
UNI 2016/05

dokumentasi shu
tidak lengkap

9/30/2016 8/31/2016

15-Oct-16 Done Ima
Rusdiana, I
Putu Eka
(Obs) Y

HOUSEKEEPING

18

TPP/AMI/HK/JUNI 2106/01

Staf tidak paham
IPSg

Oct-16 Sep-16 9/15/2016 done Ima
Rusdiana, I
utu Eka J

Y
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(Obs)

19

TPP/AMI/HK/JUNI 2106/02

Singkatan tidak
terdaftar

Oct-16 Sep-16 9/1/2016 done Ima
Rusdiana, I
utu Eka J
(Obs) Y

20

TPP/AMI/HK/JUNI 2106/03

penyimpanan
barang gudang
tidak rapi

Oct-16 Sep-16 8/31/2016 done Ima
Rusdiana, I
utu Eka J
(Obs) Y

PURCHASING

TPP/AMI/PURCHASING/JUN
I 2106/01 Barang kadaluarsa 30-Aug-16 Jul-16 31-Aug-16 done

Ernika, Arif
(Obs)

Y

10/10/2016
Done koordinasi
supervisor
purchasing dan
farmasi akan
menggunakan
label warna
hijau.

MCU
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21
TPP/AMI/MCU/JUNI 2106/01

DICm belum
lengkap Sep-16 Aug-16 9/16/2016

done Erni R,
Nelsi (Obs) Y

22 TPP/AMI/MCU/JUNI 2106/02
Formulir belum
ada nomor

Sep-16 Aug-16 9/16/2016
done Erni R,

Nelsi (Obs) Y

23 TPP/AMI/MCU/JUNI 2106/03
Dokumentasi tidak
lengkap Sep-16 Aug-16 9/16/2016

done Erni R,
Nelsi (Obs) Y

24 TPP/AMI/MCU/JUNI 2106/04
lampu MCU sialu Sep-16 Aug-16 9/16/2016

done Erni R,
Nelsi (Obs) Y

REHABILI
TASI
MEDIK

25
TPP/AMI/RHM/JUNI 2016/01

Formulir belum
bernomor Aug-16 Jul-16 8/8/2016

done Erni R,
Nelsi (Obs) Y

26 TPP/AMI/RHM/JUNI 2016/02

Tidak konsisten
Sop ( IPSG,
penandaan barang
rusak, suhu) Aug-16 Jul-16 8/1/2016

done

Erni R,
Nelsi (Obs) Y
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27 TPP/AMI/RHM/JUNI 2016/03

handrub belum ada
label, alat rusak,
alkes belum sesuai
FIFO

Aug-16 Jul-16 8/1/2016

done

Erni R,
Nelsi (Obs)

Y 14/09/2016
sudah kunjungan
ulang label
rusak tersedia
penyimpanan
alkes FEFO

FARMASI

28 TPP/AMI/FARMASI/JUNI
2016/01

Konrol narkotika
belum tepat

Sep-16
Aug-16

26-Sep-16 done Ernika, Arif
(Obs) Y

29 TPP/AMI/FARMASI/JUNI
2016/02

Ketentuan review
obat belum jelas

Sep-16
Aug-16

26-Sep-16 done Ernika, Arif
(Obs) Y

30 TPP/AMI/FARMASI/JUNI
2016/03

Staf tidak paham
Sop cuci tangan

Sep-16
Aug-16

26-Sep-16 done Ernika, Arif
(Obs) Y

31
TPP/AMI/FARMASI/JUNI
2016/04

lantai farmasi
rawat inap rusak

Sep-16
Aug-16

26-Sep-16 done Ernika, Arif
(Obs) Y

RADIOLOGI

32 TPP/AMI/RADIOLOGI/JUNI
2016/01

panduan belum
update

Sep-16
Aug-16

15-Sep-16 Done Rini
Ernawati Y
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MEDICAL RECORD

33
TPP/AMI/MEDICAL
RECORD/JUNI 2016/01

Staf belum paham
sasaran mutu unit

Sep-16

8/5/2016

13
September

2016

done Rini
Ernawati,
Runi (obs) Y

34
TPP/AMI/MEDICAL
RECORD/JUNI 2016/02

DICM belum rapi Sep-16

8/5/2016

13
September

2016

done Rini
Ernawati,
Runi (obs) Y

35
TPP/AMI/MEDICAL
RECORD/JUNI 2016/03

tembok retak dan
kunci jalema rusak

Sep-16

8/5/2016

13
September

2016

done Rini
Ernawati,
Runi (obs) Y

CCU

36 TPP/AMI/CCU/ JUNI 2016/01
Dokumentasi tidak
lengkap

Oct-16

Sep-16

13-Oct-16 done Suciati
Erlita,

Nasrulloh
(Obs) Y

37

TPP/AMI/CCU/ JUNI 2016/02 SOP tidak update

Oct-16

Sep-16

13-Oct-16 done Suciati
Erlita,

Nasrulloh
(Obs) Y
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38 TPP/AMI/CCU/ JUNI 2016/03

Kursi tidak bisa
diadjust, kuncu
lemari narkotik
tidak dipegang PJ

Oct-16

Sep-16

13-Oct-16 done Suciati
Erlita,

Nasrulloh
(Obs) Y

NICU

39 TPP/AMI/NICU/ JUNI 2016/03
Dokumentasi tidak
lengkap

16/08/2016
16/07/2016 23-Aug-16

done Suciati
Erlita Y

OT

40 TPP/AMI/OT/ JUNI 2016/01

Dokumentasi
belum sesuai
standar 10/5/2016 9/5/2016 01/09/2016 done Nuraeni Y

41 TPP/AMI/OT/ JUNI 2016/02 Debu saat renovasi 15/07/2016 15/06/2016 18/07/2016 done Nuraeni Y

CSSD T I D A K A D A T E M U A N

CAMAR

42
TPP/AMI/CAMAR/JUNI
2016/01

Dokumentasi tidak
lengkap Sep-16 Aug-16 2-Sep-16 done

Lili A, Rini
E Y
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43
TPP/AMI/CAMAR/JUNI
2016/02

Perawatan tempat
tidur belum
terencana Sep-16 Aug-16 2-Sep-16 done

Lili A, Rini
E Y

KUTILANG

44 TPP/AMI/KUTILANG/JUNI
2016/01

Dokumentasi tidak
lengkap Sep-16 Aug-16 26-Sep-16 ongoing Lili A, Rini

E

masih
menunggu IT
membuat sistem,
jika tidak bisa
dibuat sistem
yang friendly
user akan
dilakukan
sosialisasi untuk
membuat dalam
catatan perawat.

45
TPP/AMI/KUTILANG/JUNI
2016/02

Bel mati, lampu
silau Nov-16 Oct-16 26-Sep-16 done

Lili A, Rini
E Y

FRONT OFFICE

46 TPP/AMI/FO/JUNI 2016/01 Formulir data
pasien belum tertib

Oct-16 Sep-16 11-Sep-16 done Retno
Palupi,

Y
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penyimpanan Agung
Setiadi

47 TPP/AMI/FO/JUNI 2016/02
SOP belum di
update Oct-16 Sep-16 11-Sep-16 done

Retno
Palupi,
Agung
Setiadi Y

21/10/2016
Done, bukti
sosialisasi sudah
dapat ditunjukan

48 TPP/AMI/FO/JUNI 2016/03
Lingkungan tidak
safety Oct-16 Sep-16 11-Sep-16 done

Retno
Palupi,
Agung
Setiadi Y

CUSTOMER SERVICES

49 TPP/AMI/CS/JUNI 2016/01
SOP belum di
update 8/28/2016 28/07/2016

Monday,
August 08,

2016 Done

Retno
Palupi,

Burhanudin
(Obs) Y

19/10/2016
Done sosialisasi
sudah dilakukan
bukti
pemahaman ada

50 TPP/AMI/CS/JUNI 2016/02

SOP
membingungkan
staf 8/28/2016 28/07/2016

Monday,
August 08,

2016 Done

Retno
Palupi,

Burhanudin
(Obs) Y
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51 TPP/AMI/CS/JUNI 2016/03 Lantai tidak rata 8/28/2016 28/07/2016

Monday,
August 08,

2016 Done

Retno
Palupi,

Burhanudin
(Obs) Y

IT

52 TPP/AMI/IT/JUNI 2016/01
DICM belum
lengkap Nov-16 Oct-16

Rini
Ernawati

53 TPP/AMI/IT/JUNI 2016/02 SOP belum update Nov-16 Oct-16
Rini

Ernawati

54 TPP/AMI/IT/JUNI 2016/03
perbaikan
kerusakan server 25-Aug-16 25-Jul-16 16-Aug-16 Done

Rini
Ernawati Y

55 TPP/AMI/IT/JUNI 2016/04 Merapikan kabel Jan-17 Dec-16
Rini

Ernawati

Data diatas adalah data jadwal verifikasi audit mutu internal juni 2016, ada 27 unit kerja yang diaudit. Setelah audit

dilaksanakan, langkah selanjutnya melakukan Tindakan Perbaikan & Pencegahan (TPP) yang bertujuan untuk menghilangkan

penyebab ketidaksesuaian atau ketidaksesuaian potensial dan mencegah ketidaksesuaian terulang kembali.
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4.1.3.3 Pengumpulan Data Temuan dengan Menggunakan Konsep Klausal ISO 9001:2008

Tabel 4.3 Temuan dengan Menggunakan Konsep Klausal ISO 9001:2008

Tabel diatas menjelaskan temuan atau ketidaksesuaian dengan konsep klausal ISO 9001:2008, ada 27 unit kerja yang diaudit.

Dari hasil rekapitulasi temuan dengan menggunakan konsep klausal ISO 9001:2008, ada tiga peringkat teratas ditemukannnya
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ketidaksesuaian atau ketidaksesuain potensial, yaitu klausal 6.4 tentang lingkungan kerja ditemukan ada 16 ketidaksesuaian dari

jumlah keseluruhan di 27 unit kerja, klausal 4.2.1 tentang Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ditemukan ada 14

ketidaksesuaian dari jumlah keseluruhan di 27 unit kerja, dan klausal 7.5.1 tentang Pengendalaian Produksi dan Penyediaan Jasa

ditemukan ada 9 ketidaksesuaian dari jumlah keseluruhan di 27 unit kerja.
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4.2 Pengolahan Data

4.2.1 Pengolahan Data Persentase Sasaran Mutu Periode Bulan Januari -

Oktober 2016

Pengolahan data dilakukan untuk melihat peta seven tools Audit Mutu

Internal pada Rumah Sakit Premier Bintaro. Pengolahan data dilakukan

dengan menggunakan metode seven tools. Data yang diambil adalah saran

mutu AMI, jadwal verifikasi AMI. Metode seven tools dari pengendalian

proses satistik ini adalah metode grafik paling sederhana untuk

menyelesaikan masalah.

Dari hasil pengumpulan data diatas, didapatkan diagram pareto yaitu

sebagai berikut :

Tabel 4.4 Rekapan Data SM AMI Periode 2016

No Bulan Pencapaian Sasaran Mutu (%)

1 Januari 85%

2 Februari 90%

3 Maret 93%

4 April 92%

5 Mei 95%

6 Juni 90%

7 Juli 88%

8 Agustus 90%

9 September 91%

10 Oktober 90%
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Penjabaran Grafik Pareto digambarkan sebagai berikut :

Kualitatif % 0.88 0.85
Percent 50.9 49.1
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Pareto Chart of Tidak Tercapainya Sasaran Mutu

Gambar 4.8 Diagram Pareto Tidak Tercapainya Sasaran Mutu Tahun

2016

Dari Diagram Pareto terlihat jelas, bahwa penyebab tidak tercapainya

sasaran mutu adalah beban kerja yang tinggi sehingga verifikasi tidak tepat

waktu dengan presentasi sebesar 88% dan ada tiga auditor internal yang

resign dengan presentasi sebesar 85%, faktor ini perlu mendapatkan prioritas

perbaikan sehingga kedepannya kriteria penyebab tidak tercapainya sasaran

mutu ini dapat diminimalisasi.

4.2.2 Pengolahan Data Jadwal Verifikasi Audit Mutu Internal (AMI)

Jadwal Verifikasi AMI Juni 2016 di Rumah Sakit Premier Bintaro, yaitu

sebagai berikut :
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Tabel 4.5 Rekapan Jadwal Verifikasi AMI Juni 2016

No Nama Unit

Rencana

Verifikasi

Batas

Verifikasi

(paling

lambat)

Tanggal Verifikasi

1 UGD 25/8/2016 25/9/2016 28/8/16

2 OPD 15/7/2016 15/8/2016 18/8/2016

3 CENDARAWASIH 18/8/2016 18/9/2016 6/9/2016

4 MERAK 1/8/2016 1/9/2016 26/9/2016

5 LABORATORIUM 31/8/2016 30/9/2016 15/10/2016

6 HOUSE KEEPING 1/9/2016 1/10/2016 15/9/2016

7 PURCHASING 1/7/2016 30/8/2016 31/8/2016

8 MCU 1/8/2016 1/9/2016 16/9/2016

9 REHABILITASI MEDIK 1/7/2016 1/8/2016 1/8/2016

10 FARMASI 1/8/2016 1/9/2016 26/9/2016

11 RADIOLOGI 1/8/2016 1/9/2016 15/9/2016

12 MEDICAL RECORD 5/8/2016 1/9/2016 13/9/2016

13 CCU 1/9/2016 1/10/2016 13/10/2016

14 NICU 16/7/2016 16/8/2016 23/8/2016

15 OPERATIONAL THEATER (OT) 5/9/2016 5/10/2016 1/9/2016

16 CSSD - - -
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17 CAMAR 1/8/2016 1/9/2016 2/9/2016

18 KUTILANG 1/8/2016 1/9/2016 26/9/2016

19 FRONT OFFICE 1/9/2016 1/10/2016 11/9/2016

20 CUSTOMER SERVICE 28/7/2016 28/8/2016 1/8/2016

21 IT 25/7/2016 25/8/2016 16/8/2016

Tabel 4.6 Jumlah Temuan AMI Juni 2016 Hari Ke-1

Hari Ke-1 Audit Internal

No Nama Unit
Jumlah

Temuan

1 UGD 3

2 OPD 2

3 CENDARAWASIH 4

4 MERAK 3

5 LABORATORIUM 5

6 HOUSE KEEPING 3

7 PURCHASING 1

8 MCU 4

9 REHABILITASI MEDIK 3

10 FARMASI 4

11 RADIOLOGI 1
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12 MEDICAL RECORD 3

Tabel 4.7 Jumlah Temuan AMI Juni 2016 Hari Ke-2

Hari Ke-2 Audit Internal

No Nama Unit Jumlah Temuan

1 CCU 3

2 NICU 1

3
OPERATIONAL

THEATER (OT)
2

4 CSSD 0

5 CAMAR 2

6 KUTILANG 2

7 FRONT OFFICE 3

8 CUSTOMER SERVICE 3

9 IT 4

Dari tabel 4.6 dan tabel 4.7 maka data tersebut bisa dimasukkan ke

dalam batang, yaitu sebagai berikut:
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Gambar 4.9 Diagram Batang Jumlah Temuan AMI Juni 2016 Hari Ke-1

Gambar 4.10 Diagram Batang Jumlah Temuan AMI Juni 2016 Hari Ke-2

Berdasarkan gambar 4.9 dan gambar 4.10 diatas terlihat jelas, bahwa jumlah

temuan AMI Juni 2016 hari ke-1 paling dominan dari hasil pengamatan adalah

unit kerja laboratorium dengan jumlah sebesar 5 temuan, sedangkan jumlah

temuan AMI Juni 2016 hari ke-2 paling dominan dari hasil pengamatan adalah
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temuan terbanyak ada di unit kerja IT dengan jumlah sebesar 4 temuan. Temuan

ini perlu mendapatkan prioritas perbaikan sehingga kedepannya kriteria adanya

temuan / ketidaksesuaian ini dapat diminimalisasi. Dari hasil temuan tersebut

langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi Tindakan Perbaikan dan

Pencegahan (TPP)

Berikut ini rekapan pencapaian verifikasi Tindakan Perbaikan dan

Pencegahan (TPP), sebagai berikut :

Tabel 4.8 Pencapaian Verifikasi TPP

No Bulan Numerator Denominator

1 Juni 2016 0 1

2 Juli 1 11

3 Agustus 11 32

4 September 28 10

5 Oktober 11 2

6 November 2 0

7 Desember 0 1

8 Januari 2017 1 0

Dari hasil tersebut dibuat dalam bentuk diagram batang, berikut hasil

diagramnya :
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Gambar 4.11 Diagram Batang Pencapaian Verifikasi TPP

Dari diagram batang terlihat jelas, nilai numerator didominan ada di

bulan September sebesar 28, Numerator adalah jumlah TPP yang

diverifikasi ≤ 1 bulan setelah tanggal verifikasi pada bulan laporan,

sedangkan nilai denominator didominan ada di bulan Agustus sebesar 32,

denominator adalah jumlah TPP pada bulan rencana verifikasi.

Gambar 4.12 Diagram Stacked Line Pencapaian Verifikasi TPP
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Dari diagram line terihat jelas, bahwa terdapat kenaikan yang signifikan

pada bulan November. Jadi selama tahun 2016 dari bulan januari sampai

november 2016 terus mengalami kenaikan yang signifikan.

4.2.3 Pengolahan Data Temuan Klausal

Berikut ini rekapan hasil temuan klausal periode bulan januari - oktober

2016, sebagai berikut :
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Tabel 4.9 Hasil Temuan Klausal

No. Bagian
/Departemen

4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.4.1 5.5.1 5.5.3 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7.4.1 7.5.1 7.5.4 7.5.5 7.6 8.3 8.5.1 8.5.2 8.5.3 Jumlah

1 CCU 1 1 2

2 OT 1 1 1 1 4

3 Flamingo 1 1 1 3

4 Kutilang 1 1 1 3

5 Laboratorium 1 1 1 1 1 1 6

6 Medical Record 1 1 1 1 4

7 Farmasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

8 OPD 0

9
Rehabilitasi
Medik 1 1 1 1 1 1 6

10 MCU 1 1 1 3
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11 FO 1 1

12 CSSD 1 1 2

13 UGD 1 1 1 1 4

14 Radiologi 1 1 1 1 4

15 Scurity 0

16 Gizi Klinik 1 1 1 1 4

17 F&B 0

18
Maintenance

Medis 1 1

19
Maintenance

Umum 1 1 1 1 4

20 Pinguin 1 1 2

21
Material

Manajemen 1 1 1 3

22 NICU 1 1 2
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23 Merak 1 1 1 1 1 5

24 Housekeeping 1 1

25 HRD 1 1 2

26 IT 1 1

27 QMR 1 1 1 3

jumlah 1 14 2 2 3 1 1 3 1 7 1 16 1 9 2 4 2 1 1 4 3
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Gambar 4.13 Hasil Temuan Klausal Berdasarkan Unit Kerja
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Gambar 4.14 Hasil Temuan Klausal Berdasarkan ISO 9001:2008

Dari gambar 4.13 dan gambar 4.14 terlihat jelas, hasil temuan klausal

berdasarkan unit kerja paling dominan ada di unit farmasi dengan jumlah 9

temuan, sedangkan hasil temuan klausal berdasarkan ISO 9001:2008 paling

didominan ada di klausal 6.4 tentang lingkungan kerja dengan jumlah

ketidaksesuaian sebanyak 16.
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BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pengumpulan data, pengolahan data serta analisanya maka

kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Dari Diagram Pareto terlihat jelas, bahwa penyebab tidak tercapainya

sasaran mutu adalah beban kerja yang tinggi sehingga verifikasi tidak

tepat waktu dengan presentasi sebesar 88% dan ada tiga auditor internal

yang resign dengan presentasi sebesar 85%, faktor ini perlu mendapatkan

prioritas perbaikan sehingga kedepannya kriteria penyebab tidak

tercapainya sasaran mutu ini dapat diminimalisas

2. Jumlah temuan AMI Juni 2016 hari ke-1 paling dominan dari hasil

pengamatan adalah unit kerja laboratorium dengan jumlah sebesar 5

temuan, sedangkan jumlah temuan AMI Juni 2016 hari ke-2 paling

dominan dari hasil pengamatan adalah temuan terbanyak ada di unit kerja

IT dengan jumlah sebesar 4 temuan. Temuan ini perlu mendapatkan

prioritas perbaikan sehingga kedepannya kriteria adanya temuan /

ketidaksesuaian ini dapat diminimalisasi. Dari hasil temuan tersebut

langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi Tindakan Perbaikan dan

Penegahan (TPP)

3. Nilai numerator didominan ada di bulan September sebesar 28, Numerator

adalah jumlah TPP yang diverifikasi ≤ 1 bulan setelah tanggal verifikasi

pada bulan laporan, sedangkan nilai denominator didominan ada di bulan

Agustus sebesar 32, denominator adalah jumlah TPP pada bulan rencana

verifikasi. Dari diagram line terihat jelas, bahwa terdapat kenaikan yang

signifikan pada bulan November. Jadi selama tahun 2016 dari bulan

januari sampai november 2016 terus mengalami kenaikan yang signifikan.

4. Dari pengolahan data temuan klausal berdasarkan Unit kerja, ada tiga unit

kerja peringkat atas ditemukan ketidaksesuaian, yaitu unit farmasi jumlah
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5. temuan sebanyak 9, unit laboratorium jumlah temuan sebanyak 6, dan unit

rehabilitasi medik jumlah temuan sebanyak 6. Untuk analisis melalui

diagram batang, ada tiga klausal di peringkat atas ditemukannya

ketidaksesuaian berdasarkan klausal ISO 9001:2008, antara lain klausal

6.4 tentang lingkungan kerja ditemukan ada 16 ketidaksesuaian dari

jumlah keseluruhan di 27 unit kerja, klausal 4.2.1 tentang Dokumentasi

Sistem Manajemen Mutu (SMM) ditemukan ada 14 ketidaksesuaian dari

jumlah keseluruhan di 27 unit kerja, dan klausal 7.5.1 tentang

Pengendalaian Produksi dan Penyediaan Jasa ditemukan ada 9

ketidaksesuaian dari jumlah keseluruhan di 27 unit kerja.

5.2 Saran

1. Perusahaan perlu menggunakan metode The Seven Tools Management

untuk dapat mengetahui metode grafik paling sederhana untuk

menyelesaikan masalah.

2. Rumah Sakit Premier Bintaro harus meningkatkan pengendalian kualitas

mutu agar kualitas pelayanan tidak menyebabkan kerugian terhadap

Rumah Sakit.

3. Membuat urutan prioritas dalam melaksanakan pengendalian mutu yang

terencana dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kesalahan

dalam mutu kualitas pelayanan.

4. Perbaikan-perbaikan haruslah menyeluruh pada setiap unit-unit kerja,

terutama pada unit bagian farmasi dan laboratorium.

5. Pelatihan, motivasi, dan pengawasan tenaga kerja harus dilakukan.
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Pengumpulan data Sasaran Mutu AMI periode 2016

No bulan
Pencapaian

(%)
Keterangan

1 Januari 85%
Tidak tercapai, analisanya karena 3 auditor internal resign,
action plannya melakukan pelatihan 3 auditor internal baru.

2 Februari 90% Tercapai

3 Maret 93% Tercapai

4 April 92% Tercapai

5 Mei 95% Tercapai

6 Juni 90% Tercapai

7 Juli 88%

Tidak tercapai, analisa kesibukan auditor internal dan supervisor
sehingga verifikasi tidak tepat waktu. Action plannya Supervisor
mutu membuat agenda verifikasi yang diberikan 2 minggu
sebelum batas waktu verifikasi kepada auditor internal sehingga
auditor internal dan supervisor unit dapat merencanakan waktu
verifikasi.

8 Agustus 90% Tercapai

9 September 91% Tercapai

10 Oktober 90% Tercapai
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JADWAL VERIFIKASI AMI JUNI 2016

No Nomor TPP
Deskripsi
Masalah

Batas
Verifikasi
(paling
lambat)

Rencana
Verifikasi

Tanggal
Verifikasi

KET Auditor

Masalah
ditutup Action Plan

( Jika masalah
Tidak ditutup)

UGD

1 TPP/AMI/UGD/JUNI 2016/01
Dokumentasi tidak
lengkap 9/25/2016 8/25/2016 28-Aug-16

Done Nidaul
khasanah Y

2 TPP/AMI/UGD/JUNI 2016/02

Pasien tidak
menggunakan
gelang 9/25/2016 8/25/2016 28-Aug-16

Done Nidaul
khasanah

Y

3

TPP/AMI/UGD/JUNI 2016/03

Microshield tidak
berlabel, kabel
kasir tidak rapi 9/25/2016 8/25/2016 28-Aug-16

Done Nidaul
khasanah

Y

OPD

4

TPP/AMI/OPD/JUNI 2016/01

Dokumen belum
lengkap termasuk
ke EMR

8/15/2016 7/15/2016 18/08/2016 Done Nidaul
khasanah

Y
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5
TPP/AMI/OPD/JUNI 2016/02

Penataan kabel
ECG tidak rapi

8/15/2016 7/15/2016 8/8/2016 Done Nidaul
khasanah Y

CENDRAWASIH

6

TPP/AMI/CENDRAWASIH/J
UNI 2016/01

Dokumentasi tidak
lengkap

9/18/2016 8/18/2016

6-Sep-16 Done Puji
Swastika,
Wahyu,
Yulvita
(Obs) Y

7

TPP/AMI/CENDRAWASIH/J
UNI 2016/02 DICM 9/18/2016 8/18/2016

6-Sep-16

Done

Puji
Swastika,
Wahyu,
Yulvita
(Obs)

Y

Belum buat
DICM karena
ruangan
renovasi akan
dibuat DICM
setelah lemari
penyimpanan
siap digunakan.
Done tanggal 22
Oktober 2016.

8

TPP/AMI/CENDRAWASIH/J
UNI 2016/03

Pemahaman staf
HD 9/18/2016 8/18/2016 15-Sep-16 Done

Puji
Swastika,
Wahyu,
Yulvita
(Obs)

Y

04/10/2016
sudah kunjungan
ulang untuk
memastikan staf
paham MSDS
dan periksa
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kabel-kabel
mesin sudah
rapi.

9

TPP/AMI/CENDRAWASIH/J
UNI 2016/04

Dinding retak,
kabel di lantai

9/18/2016 8/18/2016

6-Sep-16 Done Puji
Swastika,
Wahyu,
Yulvita
(Obs) Y

MERAK

10
TPP/AMI/MERAK/JUNI/
2016/01

Formulir tidak
lengkap

Sep-16

Aug-16

9/26/2016

Done Puji
Swastika,
Wahyu,
Yulvita
(Obs) Y

11 TPP/AMI/MERAK/JUNI/
2016/02

Pelaksanaan
SBAR tidak sesuai
SOP

Sep-16 Aug-16 9/26/2016 Done

Puji
Swastika,
Wahyu,
Yulvita
(Obs)

Y

SOP sudah yang
terbaru,
sosialisasi ulang
sudah dilakukan.
Done 29
Oktober 2016
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12
TPP/AMI/MERAK/JUNI/
2016/03

Lingkungan tidak
safety

Sep-16

Aug-16

9/26/2016

Done Puji
Swastika,
Wahyu,
Yulvita
(Obs) Y

LABORATORIUM

13

TPP/AMI/LABORATORIUM/J
UNI 2016/01 TPP belum selesai

9/30/2016 8/31/2016

15-Oct-16 Done Ima
Rusdiana, I
Putu Eka
(Obs) Y

14

TPP/AMI/LABORATORIUM/J
UNI 2016/02

Formulir tidak
bernomor

9/30/2016 8/31/2016

15-Oct-16 Done Ima
Rusdiana, I
Putu Eka
(Obs) Y

sudah Done
formulir sudah
diberikan
penomoran.

15

TPP/AMI/LABORATORIUM/J
UNI 2016/03

Tidak ada MOM
komunikasi
internal

9/30/2016 8/31/2016

15-Oct-16 Done Ima
Rusdiana, I
Putu Eka
(Obs) Y

16

TPP/AMI/LABORATORIUM/J
UNI 2016/04 K3

9/30/2016 8/31/2016

15-Oct-16 Done Ima
Rusdiana, I
Putu Eka
(Obs) Y
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17

TPP/AMI/LABORATORIUM/J
UNI 2016/05

dokumentasi shu
tidak lengkap

9/30/2016 8/31/2016

15-Oct-16 Done Ima
Rusdiana, I
Putu Eka
(Obs) Y

HOUSEKEEPING

18

TPP/AMI/HK/JUNI 2106/01

Staf tidak paham
IPSg

Oct-16 Sep-16 9/15/2016 done Ima
Rusdiana, I
utu Eka J
(Obs) Y

19

TPP/AMI/HK/JUNI 2106/02

Singkatan tidak
terdaftar

Oct-16 Sep-16 9/1/2016 done Ima
Rusdiana, I
utu Eka J
(Obs) Y

20

TPP/AMI/HK/JUNI 2106/03

penyimpanan
barang gudang
tidak rapi

Oct-16 Sep-16 8/31/2016 done Ima
Rusdiana, I
utu Eka J
(Obs) Y

PURCHASING

TPP/AMI/PURCHASING/JUN
I 2106/01 Barang kadaluarsa 30-Aug-16 Jul-16 31-Aug-16 done

Ernika, Arif
(Obs)

Y

10/10/2016
Done koordinasi
supervisor
purchasing dan
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farmasi akan
menggunakan
label warna
hijau.

MCU

21
TPP/AMI/MCU/JUNI 2106/01

DICm belum
lengkap Sep-16 Aug-16 9/16/2016

done Erni R,
Nelsi (Obs) Y

22 TPP/AMI/MCU/JUNI 2106/02
Formulir belum
ada nomor Sep-16 Aug-16 9/16/2016

done Erni R,
Nelsi (Obs) Y

23 TPP/AMI/MCU/JUNI 2106/03
Dokumentasi tidak
lengkap Sep-16 Aug-16 9/16/2016

done Erni R,
Nelsi (Obs) Y

24 TPP/AMI/MCU/JUNI 2106/04
lampu MCU sialu Sep-16 Aug-16 9/16/2016

done Erni R,
Nelsi (Obs) Y

REHABILI
TASI
MEDIK

25
TPP/AMI/RHM/JUNI 2016/01

Formulir belum
bernomor Aug-16 Jul-16 8/8/2016

done Erni R,
Nelsi (Obs) Y

26 TPP/AMI/RHM/JUNI 2016/02
Tidak konsisten
Sop ( IPSG,
penandaan barang

Aug-16 Jul-16 8/1/2016
done Erni R,

Nelsi (Obs) Y
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rusak, suhu)

27 TPP/AMI/RHM/JUNI 2016/03

handrub belum ada
label, alat rusak,
alkes belum sesuai
FIFO

Aug-16 Jul-16 8/1/2016

done

Erni R,
Nelsi (Obs)

Y 14/09/2016
sudah kunjungan
ulang label
rusak tersedia
penyimpanan
alkes FEFO

FARMASI

28 TPP/AMI/FARMASI/JUNI
2016/01

Konrol narkotika
belum tepat

Sep-16
Aug-16

26-Sep-16 done Ernika, Arif
(Obs) Y

29 TPP/AMI/FARMASI/JUNI
2016/02

Ketentuan review
obat belum jelas

Sep-16
Aug-16

26-Sep-16 done Ernika, Arif
(Obs) Y

30 TPP/AMI/FARMASI/JUNI
2016/03

Staf tidak paham
Sop cuci tangan

Sep-16
Aug-16

26-Sep-16 done Ernika, Arif
(Obs) Y

31
TPP/AMI/FARMASI/JUNI
2016/04

lantai farmasi
rawat inap rusak

Sep-16
Aug-16

26-Sep-16 done Ernika, Arif
(Obs) Y

RADIOLOGI

32 TPP/AMI/RADIOLOGI/JUNI
2016/01

panduan belum
update

Sep-16
Aug-16

15-Sep-16 Done Rini
Ernawati Y
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MEDICAL RECORD

33
TPP/AMI/MEDICAL
RECORD/JUNI 2016/01

Staf belum paham
sasaran mutu unit

Sep-16

8/5/2016

13
September

2016

done Rini
Ernawati,
Runi (obs) Y

34
TPP/AMI/MEDICAL
RECORD/JUNI 2016/02

DICM belum rapi Sep-16

8/5/2016

13
September

2016

done Rini
Ernawati,
Runi (obs) Y

35
TPP/AMI/MEDICAL
RECORD/JUNI 2016/03

tembok retak dan
kunci jalema rusak

Sep-16

8/5/2016

13
September

2016

done Rini
Ernawati,
Runi (obs) Y

CCU

36 TPP/AMI/CCU/ JUNI 2016/01
Dokumentasi tidak
lengkap

Oct-16

Sep-16

13-Oct-16 done Suciati
Erlita,

Nasrulloh
(Obs) Y

37

TPP/AMI/CCU/ JUNI 2016/02 SOP tidak update

Oct-16

Sep-16

13-Oct-16 done Suciati
Erlita,

Nasrulloh
(Obs) Y

38 TPP/AMI/CCU/ JUNI 2016/03
Kursi tidak bisa
diadjust, kuncu
lemari narkotik

Oct-16
Sep-16

13-Oct-16 done Suciati
Erlita,

Nasrulloh
Y
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tidak dipegang PJ (Obs)

NICU

39 TPP/AMI/NICU/ JUNI 2016/03
Dokumentasi tidak
lengkap

16/08/2016
16/07/2016 23-Aug-16

done Suciati
Erlita Y

OT

40 TPP/AMI/OT/ JUNI 2016/01

Dokumentasi
belum sesuai
standar 10/5/2016 9/5/2016 01/09/2016 done Nuraeni Y

41 TPP/AMI/OT/ JUNI 2016/02 Debu saat renovasi 15/07/2016 15/06/2016 18/07/2016 done Nuraeni Y

CSSD T I D A K A D A T E M U A N

CAMAR

42
TPP/AMI/CAMAR/JUNI
2016/01

Dokumentasi tidak
lengkap Sep-16 Aug-16 2-Sep-16 done

Lili A, Rini
E Y

43
TPP/AMI/CAMAR/JUNI
2016/02

Perawatan tempat
tidur belum
terencana Sep-16 Aug-16 2-Sep-16 done

Lili A, Rini
E Y

KUTILANG
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44 TPP/AMI/KUTILANG/JUNI
2016/01

Dokumentasi tidak
lengkap Sep-16 Aug-16 26-Sep-16 ongoing Lili A, Rini

E

masih
menunggu IT
membuat sistem,
jika tidak bisa
dibuat sistem
yang friendly
user akan
dilakukan
sosialisasi untuk
membuat dalam
catatan perawat.

45
TPP/AMI/KUTILANG/JUNI
2016/02

Bel mati, lampu
silau Nov-16 Oct-16 26-Sep-16 done

Lili A, Rini
E Y

FRONT OFFICE

46 TPP/AMI/FO/JUNI 2016/01

Formulir data
pasien belum tertib
penyimpanan

Oct-16 Sep-16 11-Sep-16 done

Retno
Palupi,
Agung
Setiadi Y

47 TPP/AMI/FO/JUNI 2016/02
SOP belum di
update Oct-16 Sep-16 11-Sep-16 done

Retno
Palupi,
Agung
Setiadi Y

21/10/2016
Done, bukti
sosialisasi sudah
dapat ditunjukan

48 TPP/AMI/FO/JUNI 2016/03
Lingkungan tidak

Oct-16 Sep-16 11-Sep-16 done Retno Y
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safety Palupi,
Agung
Setiadi

CUSTOMER SERVICES

49 TPP/AMI/CS/JUNI 2016/01
SOP belum di
update 8/28/2016 28/07/2016

Monday,
August 08,

2016 Done

Retno
Palupi,

Burhanudin
(Obs) Y

19/10/2016
Done sosialisasi
sudah dilakukan
bukti
pemahaman ada

50 TPP/AMI/CS/JUNI 2016/02

SOP
membingungkan
staf 8/28/2016 28/07/2016

Monday,
August 08,

2016 Done

Retno
Palupi,

Burhanudin
(Obs) Y

51 TPP/AMI/CS/JUNI 2016/03 Lantai tidak rata 8/28/2016 28/07/2016

Monday,
August 08,

2016 Done

Retno
Palupi,

Burhanudin
(Obs) Y

IT

52 TPP/AMI/IT/JUNI 2016/01
DICM belum
lengkap Nov-16 Oct-16

Rini
Ernawati

53 TPP/AMI/IT/JUNI 2016/02 SOP belum update Nov-16 Oct-16
Rini

Ernawati
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54 TPP/AMI/IT/JUNI 2016/03
perbaikan
kerusakan server 25-Aug-16 25-Jul-16 16-Aug-16 Done

Rini
Ernawati Y

55 TPP/AMI/IT/JUNI 2016/04 Merapikan kabel Jan-17 Dec-16
Rini

Ernawati
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