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KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya,
penyusunan dokumen "Laporan Tahunan Knerja Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien RSU Dr. H. Koesnadi Bandowoso Tahun 2018', dapat
diselesaikan oleh Tim Penyusun.

Laporan Tahunan Kinerja Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah
Sakit Umum Dr. H. Koesnadi (RSDK) Bondowoso, merupakan dokumen yang memuat
hasil kerja berbagai capaian lndikator Mutu yang telah ditetapkan di RSDK pada Tahun

2018. Laporan Tahunan ini menjadi salah satu pedoman/acuan dalam menyusun
rencana kegiatan atau program kerja dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan
pasien tahun berikutnya yang ada di RSDK.

Proses penyusunan Laporan Tahun 2018 RSDK telah melibatkan seluruh
komponen unit kerja yang terkait. Perbaikan atas segala kekurangan dari laporan ini

tentu sangat diperlukan agar Laporan Tahunan berikutnya dapat tersaji dengan lebih
baik dan lebih sempurna.

Akhir kata, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak
yang berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan

dokumen "Laporan Tahunan Knerja Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien RSU
Dr. H. Koesnadi Bon&woso Tahun 2018 ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat
bagi Kabupaten Bondowoso secara umum, khususnya bagi RSU Dr. H. Koesnadi
Bondowoso utamanya dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Bondowoso, Pebruari2019
Plt Direktur RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso

dr. SUHARTO. Sp.PD
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1.1

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Dewasa ini kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang baik

dan bermutu menjadi semakin tinggi, baik dari segi kemudahan akses terhadap
pelayanan, kualitas petugas kesehatan sampai dengan kelengkapan fasilitas
medis dan penunjang. RSU Dr. H. Koesnadi sebagai satu-satunya rumah sakit
di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso memiliki tanggungjawab
untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan yang berorientasi pada

keselamatan pasien.

Beberapa langkah untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu

dan keselamatan pasien RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso, salah satunya
melalui penentapan indikator mutu untuk dilakukan evaluasi agar dapat
mencapai standar.

RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso mempunyai indikator mutu dan
keselamatan pasien yaitu sebagai berikut: lndikator Area Klinis terdiri atas 10
judul pengukuran, lndikator Area Manajemen terdiri atas 5 judul pengukuran dan
indikator sasaran keselarntan pasien terdiri atas 6 judul pengukuran yang

dievaluasi dan dilapokan ke Direktur setap tiga bulan sekali. Adapun periode

laporan pada tahun 2018 ini adalah sejak bulan Januari s/d September 2018
dikarenakan sejak Oktober 2018 menggunakan format baru yaitu
pendokumentasian menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Dokumen
Akreditasi (SISMADAK) serta jenis indikator yang berbeda.

Laporan tahunan ini berisi uraian yang lebih menyeluruh nrengenai

kondisi capaian mutu RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso selama kurun waktu
satu setengah semester di tahun 201 8.

Maksud dan Tujuan Laporan
1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah dalam rangka
mendukung sistem akuntabilitas program peningkatan mutu dan keselamatan
pasien di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso agar mampu mendorong kelancaran
dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sehingga lebih
profesional, efektif dan eifisien dalam penyampaian hasilyang dicapai oleh RSU
Dr. H. Koesnadi Bondowoso.
1.2.2 Tquan

1. Tujuan Umum
Laporan Tahunan bertujuan untuk memberikan gambaran secara
menyeluruh tentang kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan
pasien yang sudah dilaksanakan oleh RSU Dr. H. Koesnadi
Bondowoso pada tahun 2018.

2. Tujuan Khusus
a) Untuk mengetahui evaluasi, realisasi kegiatan dan kinerja

peningkatan mutu dan keselamatan pasien di
RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso

b) Untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan peningkatan

mutu dan keselamatan pasien rumah sakit

1.2

RSU Dr. H. Xoesnadi Bondo$roso I Laparan Kinerja Peningkotdn Mutu don Keselamatanl*o, ffi



1.1

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang
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1. Tujuan Umum
Laporan Tahunan bertujuan untuk memberikan gambaran secara
menyeluruh tentang kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan
pasien yang sudah dilaksanakan oleh RSU Dr. H. Koesnadi
Bondowoso pada tahun 2018.

2. Tujuan Khusus
a) Untuk mengetahui evaluasi, realisasi kegiatan dan kinerja
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b) Untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan peningkatan
mutu dan keselamatan pasien rumah sakit
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c) Sebagai bahan perencanaan tahun yang akan datang terkait
upaya peningkatan mutu dan keselarnatan pasien di RSU Dr.

Koesnadi Bondowoso

1.3 Ruang Lingkup Laporan
Laporan Tahunan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien ini

menjelaskan pencapaian kinerja mutu RSU Dr. H. Koesnadi pada tahun 2018.
Capaian mutu tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja, Standar

Pelayanan Minimal, standar Akreditasi KARS yang ditetapkan pada awal tahun
2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan. Analisis atas capaian kinerja
terhadap rencana kinerja sebagai perbaikan terhadap kinerja dimasa yang akan

datang,
Adapun sisternatika penyajian Laporan Peningkatan Mutu dan

Keselamatan Pasien RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso, disusun sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan

laporan, dan ruang lingkup laporan
Bah 2 Analisis SituasiAwal Tahun

Menjelaskan tentang hambatan pada tahun sebelumnya, kelembagaan
dan sumber daya
Bab 3 Dasar Hukum dan lndikator Mutu Rumah Sakit
Menjelaskan tentang dasar hukum dan indikator mutu RS

Bab 4 Hasil Keria
Berisi Pencapaian Target Kinerja mutu dan keselamatan pasien

Bab 5 Penutup
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2.1

BAB 2
ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN

Masalah dan hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan/program
peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun
2018, baik secara langsung rrrtupun tidak langsung.

Faktor lntemal
Terdapat beberapa faktor internal yang mempengaruhi penerapan upaya

peningkatan mutu dan keselamatan pasien, antara lain sebagai berikut:

U Sumber Daya Manusia
Keterbatasan pengetahuan dan belum tingginya komitmen SDM tentang

peningkatan mutu dan keselamatan pasien menjadi salah satu penyebab
utama terhambatnya pelaksanaan program. Pendokumentasian upaya
peningkatan mutu dan keselamatan pasien merupakan hal baru bagi
kebanyakan SDM di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso sehingga butuh
banyak sosialisasi maupun pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebagai upaya
peningkatan pemahaman dan kesadaran SDM tentang upaya peningkatan

mutu dan keselamatan pasien RS.

2l Sarana Prasarana
Keterbatasan sarana yang utama adalah sofrware yang telah

diaplikasikan di internal rumah sakit belum terintegrasi secara on-line,
sehingga proses pengolahan data pada bank data KMKP masih terhambat.

3) Penganggaran
Belum adanya insentif khusus bagi pengumpul data maupun validator

data mutu menyebabkan variasi dalam kualitas serta ketepatan waku
penyampaian data mutu dari masing-masing unit. Selain itu dibutuhkan
program pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan mengenai upaya
peningkatan mutu dan keselamatan pasien RS yang mana juga nemerlukan
anggaran khusus setiap tahunnya.

4) Mekanisme Keria
Mekanisme kerja yang masih belum terorganisir secara optimal

menyebabkan perbedaan maupun gap yang cukup besar antara SDM satu
dengan lainnya terkait upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
RS. Sangat bervariasinya pemahaman SDM tentang program mutu dan
keselamatan pasien menyebabkan biasnya data yang dilaporkan.

Faktor Eksternal
Terdapat beberapa faktor internal yang mempengaruhi penerapan upaya
peningkatan mutu dan keselamatan pasien, antara lain sebagai berikut:

1) Harapan masyarakat yang semakin tinggi menyebabkan variasi capaian
yang cukup besar dikarenakan SDM masih belum siap dalam
menghadapi perubahan tersebut

2.2
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Standar pelayanan maupun mutu keselamatan pasien yang terus
meningkat baik standar Kementerian Kesehatan, KARS maupun lainnya
mengharuskan RS lebih fleksibel dan lentur dalam menjawab setiap
tantangan dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien

Ketfjakan pemerintah yang berlaku baik secara Nasional, regional
maupun di lingkup Kabupaten juga dapat mempengaruhi ekspektasi
masyarakat terhadap pelayanan RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso
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BAB 3
DASAR HUKUM DAN INDIKATOR MUTU RUMAH SAKIT

3.1 Dasar Hukum
Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam upaya peningkatan mutu dan

keselamatan RS di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso, yaitu:
1. Undang - Undang Rl Nomor 44 Tahun 2009 tentang Runnh Sakit
2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso

Nomor: 188.4119.31430.11.81112016 tentang Upaya Peningkatan Mutu
dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi
Bondowoso.

standar TempauUnit dilakukan

;1t;'" EvaruasiMutu
@1 't-?.,e6kdtig$:AwaLKepr*,riA$.P*iien'..',..7.0ff/n,';,;,'..Sc lj:fi?Wl?w,gtlla.il

i

3.2 lndikator Mutu Rumah Sakit
A. lndikatorArea Klinis (lAK)

IAK Jenis lndikator

B. lndikator Area Manajemen (lAM)

IAM Jenis lndikator

)r11122':1ja!ttt:*a)).2j)t??.ai4n)p.p,ry+it!./,a".ittr*44talt,@D/;>np,t22,2vt4r/./a+:.t:*

i. Rawat,tnap,s: fu,,,,1afft

Waktu tunggu hasil pelayanan
Laboratorium < 140 menit (kimia darah
dan darah rutin)
Waldu Tunggu Hasil Pelayanan

,Th(fr,g*rF'@ t e- lT.A|€,,&ai@,,,,;,;,:,,,,:',,,,,..,',,,..',.

Kelengkapan keterisian Laporan
Operasidi lnstalasi Bedah Sentral
ft eeilo.n.tirni-offi aglxLSCI'.mei,if .Fa

pasien rawat jalan

Ketepatan waktu pemberian lnjeksi
Antibiotik pada pasien rawat inap
Angka kelengkapan keterisian laporan
anestesi

Angka kejadian infeksi daerah operasi
(rLo)

100o/o lnstalasi Laboratorium
(Klinik)

100% lnstalasi Radiologi dan
;;..;.,;....;. i .;.:.....
1AA o/o lnstalasi Bedah Sentral

wip,a

Kejadian reaksi transfusi 
= A,O1 % Seluruh ruang rawat inapt@.*gisliln;. ti1,141.0&,,,,"j.i 

:am.Medis.

,Apidjk,.,,,r,.lCWAt r,;11"11.,}fl;f,ffi

lnstalasi Farmasi

10

i,' :Kre..se..S an,].pgnuliqan..r
, formularium

i Respon time penyelesaian surat
; masuk yang diproses s 5 menit

100o/o Seluruh ruang rawat inap

144a6;';..;..1iglg;ia1i€pit;. 4s5;'g6t 1a1',.:.

<5% Pav. Mawar, Pav. Dahlia,
Poli Kandungan, Poli
Bedah, PoliMata

lnstalasiFarmasi

gagian Administiasi i
l

Umum dan Tata Usaha i

standar 
Tempauunit DilakukanuaPalan 
EvatuasiMutu

<.*trl,o

rcAYo
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Respon time genset menyala setelah
listrik mati dalam 14 detik

An0ka.-lce.p-Easa8-.o€-I.a.a.ggafi ,,-.

C. lndikator Area Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP)

$rt$ :h. .... Eelutuh rua$t {*i+naa
dinyatakan sembuh (pulang atas
permintaan sendiri)

1AA o/o lnstalasi Pemeliharaan
Sarana Prasarana

> 80 t, Bagian Perencanaan dan

.,-.:.,;....,.....,.;,;} ;d!!.} .-t,,..=Ev,al-U.6

(MONEV)

ISKP Jenis lndikator
Standar
Capaian
Mutu

TempaUUnit Dilakukan
Evaluasi Mutu
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BAB 4
HASIL KERJA

Setelah RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso rnelalui Komite Mutu dan Keselaman
Pasien (KMKP) menetapkan jenis indikator mutu RS yang akan diukur beserta profil
indikatornya, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengumpulkan data capaian
mutu dari masing-masing unit kerja untuk kemudian dilakukan evaluasi dan analisis
berdasarkan data capaian.

Data dan grafik dibawah ini merupakan hasil data capaian mutu RS pada bulan
Januari sampai dengan bulan September tahun 2018.

ln
1. Pengkajian Awal Keperawatan Pasien Rawat lnap <24 jam

4.1 dikator Arca Klinis (lAK)

100.0%
, 8L A%, t g.+% 82 :5o4 8?'7 ye 

7 7 .V%43 
2:A

A.ON i *-t**,-.-.-.i.-.-^-;.-.-."..-.,.-;- -.-i-.-.-.-f-.-.....;,.-*.; *.--:

*.t-""r""."* "."o 
t-"" {No tt"' $s-,"*.*."']""i"7

*@*Kelengkapan pengkajian awal keperawatan s24 jam wTarget (Sasaran) i

. Analisis Pencapaian:
Berdasarkan standar yang sudah ditetapkan 100% didapatkan hasil

pengumpulan data pengkajian awal keperawatan pasien rawat inap belum
mencapai standar dengan rata-rata pencapaian pada tahun 2018 mengalami
penurunan kineria sebesar 3.8olo dibandingkan data capaian tahun 2A17,yaitu
dari 88,5% menjadi 84,7o/o.

. Analisis permasalahan , Rencana Tindak Lanjut:
1) Pengkajian awal keperawatan telah dilakukan segera namun secara

pendokumentasian di form rekam medis masih banyak dilakukan lebih
dari 24 jam. Terkadang masih terdapat beberapa baris form yang belum
terisi secara lengkap seperti tanda tangan. Konsistensi dan komitmen
SDM dalam melengkapi dokumen juga perlu ditingkatkan ) SPO
pengisian dokumen/form pengkajian awal keperawatan telah dibuat
sehingga perawat memiliki acuan ke$a/pelaksanaan tugas serta
memahami urgensi/pentingnya untuk selalu menbkumentasikan setiap
pkerjaan yang dilakukan.
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2. Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium s140 menit kimia darah dan
darah rutin

lLO.O%

-""" ^".o. -""6 "-"* $+ ,".t so .+$ 
^"t" 

.et" -".9o *.co i

lo. eeo s ' u"$*tsti+t""*t*tti 
i
i*-&*Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium <140 menit kimia darah dan darah rutin 
i

@Target (Sasaran) i
I

. Analisis Pencapaian:
Berdasarkan standar yang sudah ditetapkan 100% didapatkan hasil

pengumpulan data rata-rata waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium s140
menit untuk kimia darah dan darah rutin pada tahun 2018 mengalami
peninqkatan kineria sebesar 2.2% dibandingkan capaian tahun 2017, yaitu
dai 95o/o menjadi 97,2%.

. Analisis permasalahan + Rencana Tindak Lanjut:
1) Jumlah sampel yang diambil sudah mewakili/merepresentasikan

populasi yang ada ) perlusan cakupan sampel dilakukan untuk
penyesuaian besaran sampel yang representative berdasarkan kaidah
perhitungan data statistic sehingga hasil capaian lebih mampu
merepresentasikan kondisi sebenarnya

2) Alat yang digunakan untuk pemeriksaan kimia darah dan darah rutin
hanya berjumlah 1 unit dengan usia pemakaian yang sudah cukup lama
(lebih dari 3 tahun). Seandainya mengalami kerusakan, tentu saja akan
merugikan dalam proses pelayanan dikarenakan tidak memiliki back up
alat .> perlu dilakukan analisis beban peratatan sehingga dapat
mengukur unit cost masing-masing peralatan termasuk kapasitas
penggunaan alat sehingga bila dipelukan penambahan peralatan dapat
segera melakukan usulan

RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso I Laparon Kinerja peningkotan Mutu dan*"r"t r* ffiffi



3. WattuTunggu Hasi!Pglayanan Thorax Fo-to CITO < 3iay
LLo.o% -S9.fiyo+00r@A0,qrge,fl$s;9"g%e$',@*flynetfr$9.9*;-*-,**;*-: : - - - :

1OO.O"Z i- S@*
'"'"'" i i

i j 1 i, t, :', : : I :'. : a ; a', t, : : ;,

i

10.0% _i__-,___i-.,_.-:_.,.,.i_.-.-...-.,.,.r.-."....:._......r.-.-._.:.-.-.-"..,.".-.....

*.t":"""t". *""n "t"- 
dF+ t.:.'

*"+,S**"**.n*!"""!'*""

*&*Waktu tunggu hasil pelayanan Thorax foto CITO <3 Jam @Target (Sasaran)

. Analisis Pencapaian:
Berdasarkan standar yang sudah ditetapkan yaitu 100% didapatkan hasil

pengumpulan data rata-rata waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto <3 jam
pada tahun 2418 mengalami peninqkatan kineria sebesar 11.3%
dibandingkan capaian tahun 2A17 , yaitu dari 88% menjadi 99,3s/o.

r Analisis permasalahan + Rencana Tindak Lanjut:
Pengambilan data selama kurun waktu tahun 2018 adalah foto thorax CITO,

sudah dilakukan perubahan definisi operasional untuk indicator tahun 2018 +
pada tahun 2018 dilakukan penyesuaian proses pengumpulan data sesuai
dengan definisi operasional yang dimaksud.

4.

i

***Kelengkapan keterisian laporan operasi di Instalasi Bedah Sentral

@Target {sasaran)

. Analisis Pencapaian:
Berdasarkan standar yang sudah ditetapkan sebesar 100o/o diperoleh hasil

pengumpulan data kelengkapan keterisian laporan operasi di lnstalasi Bedah
Sentral pada tahun 2018 mengalami peninqkatan kineria sebeqar 12.7% dari
capaian tahun 2017 , yaitu dari 86% menjadi 98,7o/o.
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. Analisis permasalahan * Rencana Tindak Lanjut:
Kelengkapan form isian laporan operasi banyak dipengaruhi oleh berbagai

factor, salah satunya adalah factor kelalaian petugas ) kepala ruangan dibantu
oleh seluruh staf melakukan kendali berlapis terhadap kelengkapan isian
lapran operasi sehingga ada fungsi saling mengingatkan antara petugas satu
dengan lainnya.

5. Respon time obat jadi< 30 menit pada pasien rawat jalan

;;:il i ;

I#. -, - ^ 
:.
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**S**Respon time obat jadi 130 menit pada pasien rawat jalan @Target (Sasaran)

. Analisis Pencapaian:
Berdasarkan standar yang sudah ditetapkan sebesar g0% diperoleh hasil

pengumpulan data rata-rata respon time obat (non racik) jadi <30 menit pada
pasien rawat jalan sepanjang tahun 2018 mengalami peninokatan kineria
sebesar 10.7% dibandingkan data capaian tahun 2017, yaitu dari 64% menjadi
74,7%.

' Analisis permasalahan I Rencana Tindak Lanjut:
Memanjangnya respon time disebabkan keterbatasan jumlah tenaga farmasi

terutama apoteker saat melayani pasien. Respon time yang memanjang
terutama terjadi pada waktu-waktu sibuk I direncanakan penambahan jumlah
tenaga apoteker maupun asrsfen apoteker agar pelaksanaan tugas dapat
berj al an sesuaf standar dan target yang diharapkan.
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6. Ketepatan waktu pemberian lnjeksiAntibiotik pada pasien rawat inap
I
i rrO.oX Lg0.g#9,lc/o ::, :::;.-.- . 9CA%99.A%Atg,O%W,g-o;igrS"8%, .--

. Analisis Pencapaian:
Berdasarkan standar yang sudah ditetapkan sebe.sar 1o0o/o, maka untuk

rata-rata angka ketepatan pemberian antibiotika pada tahun 2018 mengalami
penurunan kineria sebesar 0.9% dibandingkan data capaian tahun 2017, yaitu
dari 99% menjadi 98,1o/a.

r Analisis permasalahan , Rencana Tindak Lanjut:
Evaluasi terkait ketepatan waktu pemberian antibiotic sangat bergantung

pada banyak hal, seperti ketepatan waktu penulisan resep, kecepatan dan
ketepatan persiapan obat di lnstalasi Farmasi ataupun permasalahan di ruangan
) evaluasi berkelanjutan terus dilakukan untuk menilai variable apa saja yang
mempengaruhi kurang tepatnya waldu pemberian antibiotic. Peningkatan kinerja
yang signifikan sepanjang tahun 2018 akan terus ditingkatkan untuk mencapai
target 100o/o ditahun 2019.

7_ Angka keleng ka pan keterisia n la poran anestesi

110.0% .1os.o%os.se4so,oe&sq.se4oo,orygts,svol,,trA;;;;;;,-:----::"..: -." . ",.

o.""" $e -'.' .sus"'^s"**]*s"lu"*s

*"**Ketepatanwaktupemberianantibiotik *Target{Sasaran)

--.-.- :
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70.o%
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I
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*@*"Angka kelengkapan keterisian laporan anastesi @Target {Sasaran)
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. Analisis Pencapaian:
Berdasarkan standar yang sudah ditetapkan sebesar 100% diperoleh hasil

pengumpulan data rata-rata kelengkapan laporan anestesi pada tahun 2018
mengalami peninqkatan kineria sebesar 6.4% dibandingkan data capaian
tahun 2017, yaitu dari 93% menjadi gg,4o/o.

. Analisis permasalahan + Rencana Tindak Lanjut:
Evaluasi secara terus menerus menunjukkan peningkatan kinerja

cukup signifikan. Capaian konsisten menuju target 11gt akan
di p rtah ankan dan diu pay akan.

8. Kejadian reaksi transfusi s 0,01%

% . -- --.- .:- -.:

yang
terus

oo..a"'"."."" ou"o f"- $e -r.' $u.nt"*.*t".n*"***in*"

**&*Kejadian reaksi transfusi darah sA,OLo/o MTarEet {sasaran}

Analisis Pencapaian:
Berdasarkan pengumpulan data indikator mutu reaksi transfusi pada pasien

rawat inap diperoleh hasil rata-rata sepanjang tahun 2018 mengalami
penurunan kineria sebesar 2.4% dibanding data capaian tahun 2a17, yaitu
dari 0.9Yo menjadi 3,3%.

r Analisis permasalahan + Rencana Tindak Lanjut:
Reaksi transfuse darah yang sifatnya minor adalah kejadian yang hamper

sulit untuk dihindari dikarenakan banyaknya factor yang dapat mendasari,
utamanya kondisi pasien itu sendiri + dari hasit investigasi sementara
didapatkan dugaan tingginya angka kejadian reaksi transfuse diakibatkan pada
standar penyimpanan darah di ruangan setelah darah keluar dari unit transfuse
darah. untuk itu rencana tindak lanjut berupa pengaktifan bank darah rumah
sakit menjadi salah satu agenda utama.
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9. Kelengkapan pengisian berkas rekam medik setelah selesai pelayanan rawat
inap, maksimal lX24 jam

LOO.O./o i--. 

-,..@,*****J-** 

w***w .. -.
9o-oo/ i---- , .
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**&*Kelengkapan pengisian berkas rekam medis setelah selesai pelayanan rawat inap

*f3;g6! (Sasaran)

. Analisis Pencapaian:
Berdasarkan data yang diperoleh dari pengumpulan data rata-rata

kelengkapan pengisian berkas rekam medis sepanjang tahun 2018 didapatkan
hasil terjadi nenurunan kineria sebesar 48% dibandingkan data capaian tahun
2017, yaitu dan 59a/o menjadi 11o/o. Hal ini menunjukkan bahwa angka
kelengkapan pengisian rekam medis masih tergolong rendah, belum mencapai
standar yang ditetapkan sebesar 90ol0.

. Analisis permasalahan 9 Rencana Tindak Lanjut:
Belum adanya evaluasi secara spesifik dan tertulis tentang penyebab

utamanya keterlambatan sekaligus ketidaklengkapan dokumen rekam medis
pasien KRS <24 jam menyebabkan kesulitan dalam menilai titik kelemahan
secara objektif ) dilakukan perbaikan pada profil indicator mutu dengan
menambahkan variable lain yaitu evaluasi kepatuhan untuk masing-masing
Profesional Pemberi Asuhan (Dakter, perawat/bidan, farmasi dan dietisen).
Selain itu dilakukan sensus harian dan pencatatan secara spesifik dominasi
keterlambatan dan ketidaklengkapan pengisian dokumen rekam medis
disebabkan oleh hal apa saja, inventarisir masalah untuk kemudian buat RTL
dari mas ing- m a si ng perma s al ahan.

RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso I Laporan Kinerja Peningkatan Mutu dont*ro.* ffiffi



1 0. Angka kejadian infeksi daerah operasi (lLO)

6.O%
tl

S.O"A -i

4.0o/o i

3.OoA I ,':":
t.9% 1.9o4

o.9% O.9%
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4.2

i *s"*Angka kejadian infeksi luka operasi (lLO)

i-------*--------

wTarget (SasaranJ

r Analisis Pencapaian:
Berdasarkan standar yang ditetapkan <50/o untuk kejadian infeksi daerah

operasi (lLO) diperoleh hasil rata-rata kejadian infeksi daerah operasi pada
tahun 2018 mengalami peninqkatan kineria sebesar 1.2% dibandingkan data
capaian tahun2A17 yaitu dari Za/o meryadi A,8o/o. Jadi dapatdisimpulkan bahwa
angka kejadian infeksi luka operasi di RSDK tergolong rendah.

. Analisis permasalahan ) Rencana Tindak Lanjut:
Terjadinya kasus ILO disebabkan oleh berbagai hal. Mulai dari tingkat

sterilitas peralatan, perilaku petugas, sampai dengan perilaku pasien )
banyaknya vaiable yang memryngaruhi kejadian ILO menyebabkan fluktiatifnya
hasil capaian. Namun demikian, capaian yang masih dibawah 5% menjadikan
kinerja RSDK terkait kejadian ILO masih tergolong dalam kategori baik.

I nd ikator Area Manajemen (lAM )

1-<*: ?:y ?!g n .ppt y lis "l 1999 q 19 t-s_3t lqt.rylltign
fOO.O"ra . --, i

:j:

t.,:j

s'\ -$\ ^6 f"" $e -r.' sus"r*S.n"1""s.o"""".s$t G\)t *ts'
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1.

"4*Kesesuaian penulisan resep dengan formularium @Taryet {sasarari}
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. Analisis Pencapaian:
Standar yang ditetapkan pada indikator ini adalah 100o/o, hasil yang

diperoleh dari pengumpulan data rata-rata pada tahun 2018 adalah 99,7o/o.

lndicator ini merupakan indicator baru yang dievaluasi de sepanjang tahun 2018.

r Analisis permasalahan 9 Rencana Tindak Lanjut:
Hasil capaian kinerja tergolong baik sehingga perlu dipertahankan sekaligus

ditingkatkan untuk memenuhitarget '100% secara konsisten di tahun 2019.

1OO.O% .L--.---.-.;...-.,.i.---.i*.

90.00,6 -i..-.-'.--. ... -. i ... ....

'--'- ! i ' , ,
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**&* Respon time penyelesaian surat masuk yang diproses

. Analisis Pencapaian:
Hasil pengumpulan data yang ada menunjukkan rata-rata respon time

penyelesaian surat yang masuk kurang dari 5 menit sepanjang tahun 2018
mengalami peninqkatan kineria sebesar 6,5% dibandingkan data capaian
tahun?A17 yaitu dari 86% menjadi 92,5a/o.

. Analisis permasalahan ) Rencana Tindak Lanjut:
Tidak adanya data pada bulan Agustus dan September dikarenakan proses

transisi dari pengumpul data lama pada yang baru. Belum ada pencatatan
secara pasti jam mulai dan selesai memproses surat sehingga dimungkinkan
data capaian yang ditampilkan masih bias dan belum merepresentasikan
capaian yang sebenarnya i telah dilakukan prubahan profil indicator dan
checklist evaluasi capaian mutu sehingga data yang dikumpulkan objeldif dan
sesuai kaidah peningkatan mutu yaitu mampu untuk diukur. Hasil capaian
secara progresif membaik sehingga akan terus ditingkatkan capaian kine$anya.
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3. Angka kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh (pulang atas permintaan

yang sendiri)

7A.O% -i

***Angka kejadian pasien pulang sebelum dinyatakan sembuh *Target (Sasaran)

. Analisis Pencapaian:
Standar yang ditetapkan untuk kejadian pulang atas permintaan sendiri

adalah s10o/o. Data yang ada menunjukkan pada tahun 2018 mengalami
peninqkatan kineria sebesar 4.2% dibandingkan data capaian tahun 2017,
yaitu dari 5% menjadi 0,8%.

. Analisis permasalahan I Rencana Tindak Lanjut:
Pasien Pulang Atas Permintaan Sendiri (PAPS) disebabkan oleh banyak

hal, salah satunya adalah pemberlakukan pembatasan biaya yang ditanggung
pada SPM. Saat limit sudah mencapai batas, maka pasien akan meminta untuk
pulang karena dikhawatirkan ada penambahan biaya pribadi karena pasien SPM

adalah merupakan kategori pasien tidak mampu secara ekonomi ) telah

dilakukan perubahan parameter atau kriteria pengukuran pada profil indicatar
yaitu PAPS hanya berlaku pada pasien dengan keluhan pada pelayanan atau
pasien pulang karena tidak puas pada pelayanan yang diterima, sehingga data
yang ada benar-benar merepresentasikan target capaian yang dimaksud.

4. Respon time genset menyala setelah listrik mati dalam 14 detik

'*sl""".s'C 
r"" $e -'.' *'us!.sic""!s'!ss

i *@*z_
t

Respon time genset menyala setelah listrik mati dalam <14 detik

Target (Sasaran)
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5.

. Analisis Pencapaian:
Perolehan data yang ada terkait respon time genset menyala setelah listrik

padam <14 detik menunjukkan sepanjang tahun 2018 mengalami stabilitas
kineria dibandingkan capaian tahun 2017 yaitu l$Oo/o, sesuai target yang
ditetapkan.

. Analisis permasalahan ) Rencana Tindak Lanjut:
System automatic swift pada genset telah berjalan dengan baik, hanya saja

kecilnya besaran daya listrik serta penambahan beberapa alat medis dengan
daya listrik besar menyebabkan kuota listrik menjadi melebihi kapasitas beban
sehingga menyebabkan listrik sering padam. Selain itu kabel penghubung yang
terlalu kecil antara genset dengan instalasi kelistrikan RS menjadi salah satu
sumber permasalahan ) telah direalisasikannya Wnambahan daya listrik dari
345KvA menjadi 690KvA pada Januari 2018, dan akan drtingkatkan secara
bertahap di tahun 2019.

Angka kepuasan pelanggan

20.O% -f ---: -''' - -:.--.----:-'-.--:- -:, := -:,----.--'.-----:i-----:;-----u---:--",--:.-

""'"":-""".. 
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.-&*Surveykepuasanmasyarakat *Targettsasamn)

. Analisis Pencapaian:
Standar yang ditetapkan untuk indikator kepuasan pelanggan adalah >80%.

Hasil pengumpulan data rata-rata yang ada pada tahun 2018 menunjukkan
penurunan kineria sebesar 1.8% dibandingkan data capaian tahun 2017, yaitu
dari 84olo menjadi 82,2%.

. Analisis permasalahan I Rencana Tindak Lanjut:
Pada tahun 2018 dilakukan penambahan sampel serta penyempurnaan

angketlkuesioner kepuasan masyarakat , evaluasi secara menyeluruh
ditakukan untuk dapat mengidentifikasi;i tttik lemah pelayanan sehingga
perbaikan dapat ditakukan secara efel<tif dan efisien.
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4.3 lndikator Area Sasaran Keselamatan Pasien {IASKP}

*4*Kepatuhan penggunaan Eelang identitas pasien @Target (Sasaran)

1. Kepatuhan Penggunaan Gelang ldentitas Pasien Rawat lnap
:""" "" "
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a Analisis Pencapaian:
Berdasarkan data data yang diperoleh pada tahun 2018 terkait kepatuhan

penggunaan gelang identitas pasien rawat inap menunjukkan stabilitas kineria
yaitu 99,9%, sama seperti pada capaian tahun 2017.

. Analisis permasalahan + Rencana Tindak Lanjut:
Pemasangan gelang identitas pasien tidak hanya sebatas terpasang, namun

juga diperlukan ketepatan pemasangan sesuai dengan SPO yang telah
disepakati ) evaluasi dan monitoring berkelanjutan terus dilakukan agar
pemasangan gelang identitas tetap konsisten sesuai prosedur yang berlaku.

2. Ketepatan Melakukan TBAK Saat Memberi/Menerima lnstruksi Verbal dan
Telepon

r!

i roo.ox so .--.-., r
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*&*KepatuhankomunikasiefektifSBAR-TBAK ffiTarger(Sasaran)
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. Analisis Pencapaian:
Prosedur TBAK sudah menjadi prosedur rutin perawat dalam me.nerima

instruksi dokter per telepon, dengan rata-rata pencapaian pada tahun
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2018mengalami penurunan kineria sebesar 6,7% dibandingkan capaian tahun
2017, yaitu dari 96,6% menjadi 89,9%.

. Analisis permasalahan t Rencana Tindak Lanjut:
Tertib pendokumentasian tampak mengalami penurunan yang cukup

signifikan dibandingkan capaian di tahun 2A17. Peningkatan kinerja terus
dilakukan dengan melakukan cross check kelengkapann keterisian dokumen
rekam medis terutama di rawat inap.

3. Tidak adanya kesalahan pemberian obat

'' "?'''''''':_''--_-''i"-_-- -f-,_--- "''

i *4*Tidak adanya kesalahan pemberian obat
t -.. * -- ---"** ---**-,-._

*Target (Sasaran)

. Analisis Pencapaian:
Capaian terkait tidak adanya kealahan pemberian obat merupakan indikator

mutu baru yang dievaluasi di tahun 2018, dan menunjukkan halyang konsisten
dengan capaian 100o/o, sehingga hal ini akan terus dipertahankan dan
dikembangkan untuk jenis indikator baru di tahun 2019.

"u'-!s.o"]*..;"e
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4.

i *Target (Sasaran) i
it.-*.-_.-*.-*.-__*._*-,*-

. Analisis Pencapaian:
Capaian rata-rata pada data kelengkapan pengisian format checklist

keselamatan pasien operasi pada tahun 2018 mengalami penurunan i<ineria
sebesar 0.6% dibandingkan tahun 2017 yaitu dan 10Ao/o menjadi 99,4o/o.

RSU Dr. H. Koesnadi Eondowoso I Loporan Kineria Peningkatan Mutu dan Keselamdtaneori"n ffiffi



5. Audit Kebenaran Pelaksanaan Cuci Tangan Sesua!6 Langkah
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*@Audit kebenaran pelaksanaan cuci tangan sesuai dengan 6 langkah
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*4*"Kepatuhan penggunaan penanda resiko jatuh *Target {sasaran)

*Target {Sasaran) t
t
t

. Analisis Pencapaian:
Berdasar data audit yang dilakukan oleh Komite PPl, bahwa kepatuhan cuci

tangan 6 langkah secara urut dan benar bagi seluruh petugas yang bekerja di
ruang rawat inap belum mencapai target 100%, namun pada tahun 2018
mengalami peningkatan kineria sebesar 0.3% dibandingkan data capaian
tahun 2017, yaitu dari 88% menjadi 88,?o/o.

. Analisis permasalahan I Rencana Tindak Laniut:
Permasalahan yang paling dominan adalah tidak dilaksanakannya prosedur
cuci tangan oleh petugas secara berurutan sesuai standar WHO yang telah
ditetapkan ) dilakukan sosialisasi dan evaluasi secara terus menerus tedang
kepatuhan petugas dalam melaksanakan prosedur cuci tangan sesuai dengan
standar ketentuan.

6. Kepatuhan Penggunaan Penanda Resiko Jatuh (Kuning)

4O.A% i*_-r-* ?.^ 
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20.4% i-
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. Analisis Pencapaian:
Kepatuhan pemasangan penanda Risiko jatuh di IRNA, belum mencapai

target yang ditetapkan, namun dari data capaian tahun 2018 menunjukkan
penurunan kineria sebesar 8,3% dibandingkan capaian tahun 2017, yaitu dari
87o/o menjadi78,7o/o.

. Analisis permasalahan I Rencana Tindak Lanjut:
Permasalahan yang paling dominan adalah kesalahan petugas dalam

mengidentifikasi pasien yang harus diberi penanda resiko jatuh. Hal ini

disebabkan karena proses asesmen yang salah atau evaluasi/reasesmen
kondisi pasien yang kurang sesuai ) dilakukan sosia/isasi dan evaluasi secara

terus menerus tentang kepatuhan petugas mengidentifikasi pasien yang
memiliki resiko jatuh. Telah dibuat farm asesrnen khusus tentang
parameter/kriteria yang jelas pasien yang membutuhkan penanda resiko jatuh.
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BAB 5
PENUTUP

Berdasarkan hasil laporan capaian mutu berdasarkan indikator mutu rumah sakit
yang telah disepakati bersama seluruh unit kerja di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso,
dapat kami simpulkan bahwa:

A. lndikator Area Klinis (lAKi
IAK Jenis lndikator Standar

Capaian

Mutu

Perbandingan Capaian

dengan tahun 20'16

Keterangan

1 Pengkajian Awal Keperawatan

Pasien Rawat lnap < 24 jam

100% Penurunsn *inaria

&;trkif@ .:,

Belum memenuhi target

2 Waktu tunggu hasil pelayanan

Laboratorium s140 menit (kimia

darah dan darah rutin)

'10006 Peningkatan kineria

sebesar 2.2%, yaitu dari

95n/o meipdi 97,28h.

Belum memenuhi target

3 Waktu Tunggu Hasil Pelayanan

Thorax Foto CITO < 3 jam

100% Peninqkatan kineria

sebesar 11.3%, yaitu

dari 88% meniadi99,3%.

Belum memenuhi target

4 Kelengkapan keterisian Laporan

Operasi di lnstalasi Bedah Sentral

100% Peninqkatan kineria

sebesar 12.7%, yaitu

dari86% menjadi 98,7%.

Belum memenuhi targel

5 Respon time obat jadi < 30 menit

pada pasien rawat jalan

90 Yo Peninqkatan kineria

sebesar 10,7%, yaitu

dari 64% menjadi

74,7%.

Belum memenuhi target

6

Antibiotik pada pasien rawat inap

Ketepatan waktu pembedan lnieksi 100% FenrJrunan kineria

..b-sarI.gh rrltffi;
r$ffima"njdi'98 Pl*';

Belum memenuhi target

I Angka kelengkapan keterisian

laporan anestesi

100 % Peningkatan kineria

sebesar 6,4%, yaitu dari

93% menjadi99,4%.

Belum memenuhi target

I Kejadian reaksi transfusi < 0,01 % f.pt!,.+."r.trqlf;i..;:;:;:;:;liiF,

0.$%,menjad.i3.,3%:;

Belum memenuhi target

I Kelengkapan pengisian berkas rekam

medik setelah selasai pelayanan

rawat inap < 24 iam

100 % Penurunan kineria

*b"* 4E%GtuEi
,,t :i

Belum memenuhi target

'10 Angka kejadlan infeksi daerah

operasi (lL0)
3 So/a Peninokatan kineria

!g!9!al1&, yaitu dai
2% menjadi 0,8%.

ts. lndikator Area (rAM)
IAM Jenis lndikator Standar

Capaian

Mutu

Perbgndingan Capaian

dengan tahun 2016

Kelerangan

1 Kesesuaian penulisan resep

dengan formularium

100% 99.7% Belum memenuhi targel

2 Respon time penyelesaian sural

masuk yang diproses < 5 menit

100% Peninqkatan kineria

sebesar 6.5%, yaitu dari

Belum memenuhi targel
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Angka kejadian pulang sebelum

dinyatakan sembuh (pulang atas

permintaan sendiri)

Peninqkatan kineia
sebesar 4.2%, yailu dari

5% menjadi 0,8%.

Respon time genset menyala

setelah listrik mati dalam 14 detik

sebesar t.S%, vaitu dari'--':':.'-'--'a&{%:t-l$ffi ,,',,':::

ISKP Jenis lndikator Standar

Capaian

Mutu

Perbandingan

Capaian dengan

tahun 2016

Keterangan

1 Kepatuhan Penggunaan Gelang

ldentitas Pasien Rawat lnap

100% Stabilitas kineria
99.7%

Belum memenuhi target

2 Ketepatan Melakukan TBAK Saat

Memberi/Menerima lnstruksi Verbal

dan Telepon

1BlYn

*C n.,.,.G7.%r;...

d ..,96i€ .,."m€.rjedi
$$pfi ;n1:;:,,:.),1 1 : .| ;ii..||i :

Belum memenuhi target

3 Tidak adanya kesalahan pemberian

obat

1\fi% fercapai konsisten

100% sepanjang tahun

2018

4 Kelengkapan Pengisian Format

Check List Keselamatan Pasien

Operasi

1A0% Penurunan kinirin
;G;lgm-ffi.
dar!.,,,1,0$910"....tn

99 ;tlki.:,'..: . :..,,, :''',',,,,, ::,..,,

Memenuhi target/standar

5 Audit Kebenaran Pelaksanaan Cuci

Tangan Sesuai 6 Langkah

1A0% Peninqkatan kineria
sebesar 0.3%, yaitu

dari 88% menjadi
88 30/"

Belum memenuhi target

6 Kepaluhan Penggunaan Penanda

Resiko Jatuh (Kuning)

100% Penurunan kineriaffi*ffiffi
dati 879a menladi

Belum memenuhi target

C. lndikatorArea Sasaran Keselamatan Pasien {ISKP)
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