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INDIKATOR MUTU INM PERIODE TRIWULAN 2 TAHUN 2022 : 

No Judul Indikator Standar 

HASIL MONITORING & 

EVALUASI 

April Mei Juni 

1 Kepatuhan Kebersihan Tangan ≥85%  77,55% 78,05% 78,10% 

2 
Kepatuhan penggunaan Alat 

Pelindung Diri 
100% 100% 100% 100% 

3 Kepatuhan Identifikasi 100% 99,62% 99,03% 99,03% 

4 
Waktu tanggap seksio sesarea 

emergensi 
>80% 0 12,4% 14,29% 

5 Waktu tunggu rawat jalan ≥80% 99,66% 98,70% 99,56% 

6 Penundaan operasi elektif <5% 3,33% 18,52% 20% 

7 Kepatuhan waktu visite dokter ≥80% 59,05% 88,40% 82,54% 

8 Pelaporan hasil kritis laboratorium 100% 100% 100% 100% 

9 

Kepatuhan penggunaan 

Formularium 

Nasional/Formularium RS 

≥80% 98,41% 96,86% 98,53% 

10 
Kepatuhan terhadap clinical 

pathway 
≥80% 

Evaluasi 

blm ada 

Evaluasi 

blm ada 

Evaluasi 

blm ada  

11 
Kepatuhan upaya pencegahan 

risiko pasien jatuh 
100% 99,69% 100% 99,23% 

12 
Kecepatan waktu tanggap terhadap 

Komplain 
≥80% 100% 100% 94,44% 

13 Kepuasan pasien ≥76,61% 94,48% 96% 95% 

 

 

 

 

 



  

 

PLAN 

 

DO STUDY ACTION 

1. Mengupayakan 

tercapainya 

kebersihan tangan 

pada petugas 

kesehatan baik itu 

tenaga medis 

maupun non medis 

sesuai standard 

 

 

 

 

 

2. Mengupayakan 

waktu tanggap 

operasi SC sesuai 

standard yaitu ≥ 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mensosialisaikan 

ulang kebersihan 

tangan dengan 

memperhatikan 5 

moment dan 6 

langkah mencuci 

tangan  

2. Melakukan 

pengawasan melekat 

dari kepala ruang 

dan IPCN maupun 

IPCN link  

 

1. Dilakukan beberapa 

upaya agar operasi 

seksio sesarea 

emergensi dapat 

sesuai standard: 

1.Memperkenalkan 

kepada DPJP 

mengenai mutu 

waktu tanggap 

sektio sesarea 

emergensi,  

2. Melakukan 

koordinasi/rapat 

dengan DPJP 

mengenai waktu 

tanggap operasi 

sectio sesarea, 

Berkoordinasi 

dengan tim lain 

dalam pelaksanaan 

waktu tanggap 

operasi sectio 

sesarea emergensi,  

3. Membuat SPO 

terkait waktu 

tanggap operasi 

seksio sesarea 

emergensi, Evaluasi 

terkait SPO 

 

Adanya peningkatan 

capaian standar mutu, 

dalam hal  

1. Kepatuhan kebersihan 

tangan dari 77,55% 

menjadi 78,10% 

 

 

 

 

 

 

 

2. Waktu tanggap SC 

dari 12,40% menjadi 

14,29% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mempertahankan 

dan 

meningkatkan 

standar capaian.  

2. Sosialisasi 

kepatuhan 

terhadap SPO.  

3. Supervisi Kepala 

ruangan dan 

Kepala instalasi 

penunjang dalam 

pelaksanaan 

Standar 

keselamatan 

pasien.  

4. Kepatuhan 

petugas 

kesehatan baik 

medis maupun 

non medis  dalam 

melakukan 

kebersihan 

tangan. 

5. Monitoring dan 

evaluasi CP 

bersama dengan 

Pelayanan medik 

dan Tim.  



 

 

3. Mengupayakan 

setiap dokter dapat 

patuh melakukan 

visite dokter 

sesuai jam kerja 

yaitu 06.00- 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mengurangi 

penundaan operasi 

elektif sesuai 

dengan standard 

yaitu ≤ 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Upaya yang 

dilakukan agar 

Kepatuhan visit 

dokter sesuai yaitu 

jam 06.00 – 14.00 : 

1.Menginformasikan 

kepada DPJP 

mengenai standard 

mutu dari kemenkes 

mengenai waktu 

visite dokter.  

2. Menetapkan standar 

jam visite dokter di 

ruangan. 

 

1. Pengawasan oleh 

kepala bidang 

pelayanan 

2. Mengevaluasi 

Upaya yang 

dilakuakan agar  

penundaan operasi 

elektif ≤ 5%, dengan 

cara: 

• Mengkonfirmasi 

ulang jadwal 

operasi kepada 

DPJP atau dokter 

anastesi satu hari 

sebelumnya.  

• Konfirmasi 

kepada keluarga 

atau pasien 

mengenai 

keterlambatan 

dokter dengan 

alasan macet di 

jalan,  

• Melakukan 

pengecekan 

laboratorium 

sesuai standar 

operasi sehingga 

tidak ada yang 

terlewat. 

• terkait biaya 

harus ada di 

 

 

3. Kepatuhan Visit 

dokter cenderung 

dalam peningkatan 

sesuai dengan 

standard yaitu 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mengurangi 

penundaan operasi 

elektif dari 20% 

menjadi ≤ 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Kepatuhan 

terhadap alur 

klinis 

eavluasi oleh 

bidang terkait.  

 

 

1. Upaya yang 

dilakukan : 

• Clinical Pathway 

yang sudah ada 

tetap dijalankan 

dan di evaluasi. 

• Monitoring trend 

kasus medis 

 

 

 

 

5.Melaksanakan clinical 

pathway yang sudah ada  

 

 

 

INDIKATOR MUTU NASIONAL (INM) PERIODE TRIWULAN 1 TAHUN 2022: 

 

N

o 
Judul Indikator Standar 

HASIL MONITORING 

& EVALUASI 

Jan Feb Mar 

1 Kepatuhan Kebersihan Tangan ≥85% 
85,47

% 

78,63

% 

72,91

% 

2 Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri 100% 100% 100% 99% 

3 Kepatuhan Identifikasi 100% 100% 100% 
95,96

% 

4 Waktu tanggap seksio sesarea emergensi >80% 7,14% 8,33% 0% 

5 Waktu tunggu rawat jalan ≥80% 
99,35

% 

99,71

% 

99,64

% 

6 Penundaan operasi elektif <5% 8,82% 3,85% 
15,15

% 

7 Kepatuhan waktu visite dokter ≥80% 
79,69

% 

69,40

% 

77,33

% 

8 Pelaporan hasil kritis laboratorium 100% 100% 100% 100% 

9 
Kepatuhan penggunaan Formularium 

Nasional/Formularium RS 
≥80% 

97,90

% 

98,73

% 

98,05

% 

10 Kepatuhan terhadap clinical pathway ≥80% - - - 



11 
Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien 

jatuh 
100% 100% 

99,85

% 
100% 

12 
Kecepatan waktu tanggap terhadap 

Komplain 
≥80% 100% 100% 100% 

13 Kepuasan pasien 
≥76,61

% 

84,23

% 

87,99

% 
89% 

 

Analisa :  

Dari data dan grafik di atas periode Januari–Maret 2022 Indikator Nasional Mutu yang 

belum mencapai standar mutu adalah : 

1. Kepatuhan kebersihan tangan 

2. Waktu tanggap sectio caesar 

3. Kepatuhan visit dokter 

4. Penundaan operasi elektif 

 

RTL: 

• Sosialisasi secara terus menerus untuk melakukan kebersihan tangan. 

• Komite Mutu tetap melakukan pemantauan terkait dengan Kepatuhan kebersihan 

tangan, Waktu tanggap sectio caesar, Kepatuhan visit dokter, Penundaan operasi elektif 

• Unit Kerja melakukan pemantauan kepatuhan Kepatuhan kebersihan tangan, Waktu 

tanggap sectio caesar, Kepatuhan visit dokter, Penundaan operasi elektif. 

 

PIC: 

• Kepala Bidang Pelayanan Medik  

• Ka. Instalasi Rawat Inap  

• Ka Bid Perawatan 

• Ka Ruang Rawat inap 

• Komite PPI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PLAN 

 

DO STUDY                       ACTION 

1. Mengupayakan 

tercapainya 

kebersihan tangan 

pada petugas 

kesehatan baik itu 

tenaga medis maupun 

non medis sesuai 

standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mengupayakan waktu 

tanggap operasi SC 

sesuai standard yaitu 

≥ 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mensosialisaikan ulang 

kebersihan tangan 

dengan memperhatikan 

5 moment dan 6 

langkah mencuci 

tangan. 

2. Melakukan pengawasan 

kebersihan tangan 

dengan memperhatikan 

5 moment dan 6 

langkah mencuci 

tangan. 

3. Mengevaluasi 

kebersihan tangan 

dengan memperhatikan 

5 moment dan 6 

langkah mencuci 

tangan. 

 

 

 

Dilakukan beberapa upaya 

agar operasi seksio sesarea 

emergensi dapat sesuai 

standard: 

1. Memperkenalkan 

kepada DPJP mengenai 

mutu waktu tanggap 

sektio sesarea 

emergensi. 

2. Melakukan  koordinasi 

/ rapat dengan DPJP 

mengenai waktu 

tanggap operasi sectio 

sesarea. 

3. Berkoordinasi dengan 

tim lain dalam 

pelaksanaan waktu 

tanggap operasi sectio 

sesarea emergensi. 

Adanya peningkatan 

capaian standar 

mutu, dalam hal 

Kepatuhan 

kebersihan tangan 

dari 72,91% menjadi 

85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Waktu tanggap 

SC dari 8,33% 

menjadi 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mempertahankan 

dan meningkatkan 

standar capaian.  

2. Sosialisasi 

kepatuhan terhadap 

SPO.  

3. Supervisi Kepala 

ruangan dan 

Kepala instalasi 

penunjang dalam 

pelaksanaan 

Standar 

keselamatan 

pasien.  

4. Kepatuhan petugas 

kesehatan baik 

medis maupun non 

medis  dalam 

melakukan 

kebersihan tangan 



 

 

 

 

 

 

 

3. Mengupayakan setiap 

dokter dapat patuh 

melakukan visite 

dokter sesuai jam 

kerja yaitu 06.00- 

14.00 WIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mengurangi 

penundaan operasi 

elektif sesuai dengan 

standard yaitu ≤ 5% 

4. Membuat SPO terkait 

waktu tanggap operasi 

seksio sesarea 

emergensi. 

5. Evaluasi terkait SPO 

 

 

Upaya yang dilakukan agar 

Kepatuhan visit dokter 

sesuai yaitu jam 06.00-

14.00 WIB : 

1. Menginformasikan 

kepada DPJP 

mengenai standard 

mutu dari kemenkes 

mengenai waktu visite 

dokter.  

2. Menetapkan standar 

jam visite dokter di 

ruangan. 

3. Pengawasan oleh 

kepala bidang 

pelayanan. 

4. Mengevaluasi 

 

 

Upaya yang dilakuakan 

agar  penundaan operasi 

elektif ≤ 5%, dengan cara: 

1. Mengkonfirmasi ulang 

jadwal operasi kepada 

DPJP atau dokter 

anastesi satu hari 

sebelumnya.  

2. Konfirmasi kepada 

keluarga atau pasien 

mengenai 

keterlambatan dokter 

dengan alasan macet di 

jalan,  

3. Melakukan pengecekan 

laboratorium sesuai 

standar operasi 

sehingga tidak ada 

yang terlewat. 

4. terkait biaya harus ada 

di eavluasi oleh bidang 

terkait  

5. Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kepatuhan Visit 

dokter sesuai jam 

06.00 – 14.00, 

atau sesuai 

standard yaitu 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Mengurangi 

penundaan 

operasi elektif 

dari 15,55% 

menjadi ≤ 5% 

 

 



 

PENGUKURAN INDIKATOR MUTU PRIORITAS RUMAH SAKIT 

1. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien Triwulan 2 Tahun 2022 

N

o 

Indikator Sasaran 

Keselamatan Pasien 
Judul Standar 

Hasil Monitoring Evaluasi 

April Mei Juni 

1 
Ketepatan 

identifikasi pasien 

Angka penggunaan 

gelang pasien dirawat 

inap pada pasien 

penyakit infeksi 

100% 97,57% 100% 100% 

2 

Peningkatan  

komunikasi  yang  

efektif 

Kepatuhan 

kelengkapan verifikasi 

the read back proses 

dirawat inap pada 

penyakit infeksi 

100% 100% 100% 100% 

3 

Peningkatan 

keamanan obat 

yang perlu 

diwaspada  (high-

alert) 

Kejadian tidak adanya 

label high alert pada 

obat high di unit kerja  

dirawat inap pada 

pasien penyakit infeksi 

0% 0% 0% 0% 

4 

Kepastian tepat-

lokasi, tepat-

prosedur, tepat-

pasien operasi 

Kejadian ketidak 

lengkapan penandaan 

lokasi operasi 

0% 0% 0% 0% 

5 

Pengurangan  

risiko infeksi 

terkait pelayanan 

kesehatan 

Survey pelaksanaan 

kepatuhan cuci tangan 

pada petugas 

kesehatan di rawat 

inap pada penyakit 

infeksi 

80% 

 

77,55% 

 

78,05% 

 

78,10% 

6 
Pengurangan 

risiko pasien jatuh 

Kejadian tidak 

dilaksanakannya 

asesmen ulang pasien 

risiko jatuh di rawat 

inap pada pasien 

penyakit infeksi 

0% 0% 0% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN 

 

DO STUDY ACTION 

Survey 

pelaksanaan 

kepatuhan cuci 

tangan pada 

petugas 

kesehatan di 

rawat inap pada 

penyakit infeksi 

 

 

 

Angka 

penggunaan 

gelang pasien 

dirawat inap pada 

pasien penyakit 

infeksi 

1. Mensosialisaikan ulang 

kebersihan tangan dengan 

memperhatikan 5 moment 

dan 6 langkah mencuci 

tangan  

2.Melakukan pengawasan 

melekat dari kepala ruang 

dan IPCN maupun IPCN 

link  

3.Mengevaluasi 

 

1. Menyiapkan gelang 

pasien 

2. Selalu menjaga 

ketersediaan gelang 

pasien 

3. Gelang pasien 

dipergunakan untuk 

menentukan identitas 

pasien 

 

Kepatuhan 

kebersihan tangan 

dari 77,55% 

menjadi 78,10% 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan gelang 

pasien pada bulan 

april 97,57% naik 

menjadi 100% pada 

bulan mei dan juni 

• Monitoring dan 

evaluasi melekat oleh 

KaRuang/KaUnit 

• Sosialisasi kebersihan 

tangan secara melekat 

dari atasan dan IPCN 

dan IPCN link 

 

 

• Salah satu   indikator 

penilaian kinerja  

• Sosialisasi kegunaan 

penggunaan gelang 

pasien dalam sasaran 

keselamatan pasien 

sebagai identifikasi 

dalam pemberian 

pelayanan 

• Monitoring dan 

evaluasi penggunaan 

gelang pasien oleh 

pihak terkait yaitu : 

     Ka.bid perawatan 

     Ka.Ru  

   Ka.Bid Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No 
Indikator Sasaran 

Keselamatan Pasien 
Judul Standar 

Hasil Monitoring Evaluasi 

Jan Feb Mar 

1 
Ketepatan 

identifikasi pasien 

Angka penggunaan 

gelang pasien dirawat 

inap pada pasien 

penyakit infeksi 

100% 97,67% 100% 92,59% 

2 

Peningkatan  

komunikasi  yang  

efektif 

Kepatuhan 

kelengkapan verifikasi 

the read back proses 

dirawat inap pada 

penyakit infeksi 

100% 100% 100% 100% 

3 

Peningkatan 

keamanan obat 

yang perlu 

diwaspada  (high-

alert) 

Kejadian tidak adanya 

label high alert pada 

obat high di unit kerja  

dirawat inap pada 

pasien penyakit infeksi 

0% 0% 0% 0% 

4 

Kepastian tepat-

lokasi, tepat-

prosedur, tepat-

pasien operasi 

Kejadian ketidak 

lengkapan penandaan 

lokasi operasi 

0% 0% 0% 0% 

5 

Pengurangan  

risiko infeksi 

terkait pelayanan 

kesehatan 

Survey pelaksanaan 

kepatuhan cuci tangan 

pada petugas 

kesehatan di rawat 

inap pada penyakit 

infeksi 

80% 

 

85,47% 

 

78.63% 

 

72.91% 

6 
Pengurangan 

risiko pasien jatuh 

Kejadian tidak 

dilaksanakannya 

asesmen ulang pasien 

risiko jatuh di rawat 

inap pada pasien 

penyakit infeksi 

0% 0% 0% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analisa :  

Dari data dan grafik diatas periode Januari – Maret 2022 Indikator Area Sasaran 

Keselamatan Pasien yang belum mencapai standar mutu adalah: 

• Angka penggunaan gelang pasien dirawat inap pada pasien penyakit dalam. 

• Survey pelaksanaan kepatuhan cuci tangan pada petugas kesehatan di rawat inap 

pada penyakit dalam. 

RTL: 

• Secara terus menerus melakukan sosialisasi, pemantauan dan edukasi mengenai 

pentingnya penggunaan gelang identitas pada pasien rawat inap. 

• Memastikan gelang identitas pasien tersedia. 

• Sosialisasi dan edukasi pentingnya cuci tangan secara benar.  

• Evaluasi pemakaian gelang pasien dan cuci tangan. 

PIC: 

• Kepala Bidang Keperawatan 

• Ka.Bid. Pelayanan Medik 

• Ka.InstalasiRawat Inap 

• Komite Medik, 

• Komite PPI 

 

PLAN 

 

DO STUDY                       ACTION 

Mengupayakan 

tercapainya 

Standar 6 

Sasaran 

Keselamatan 

Pasien (SKP) 

a.Pelaksanaan kepatuhan 

terhadap 6 Sasaran 

Keselamatan Pasien. 

b.Sosialisasi kepatuhan 

terhadap SPO.  

• Angka penggunaan 

gelang pasien dirawat 

inap pada pasien 

penyakit dalam.  

• Survey pelaksanaan 

kepatuhan cuci tangan 

pada petugas kesehatan 

di rawat inap pada 

penyakit infeksi. 

c.Supervisi berkelanjutan 

kepada kepala ruangan dan 

Kepala instalasi penunjang 

untuk pelaksanaan SKP. 

d.Pelatihan mutu dan 

keselamatan pasien. 

 

Adanya peningkatan 

capaian standar mutu : 

a. Angka penggunaan 

gelang pasien dirawat 

inap pada pasien 

penyakit dalam, rata-

rata tiap bulannya 

dapat ditingkatkan 

menjadi 100% dengan 

melakukan kepatuhan 

ketepatan identifikasi 

dan penggunaan 

gelang.  

b. Survey pelaksanaan 

kepatuhan cuci tangan 

pada petugas kesehatan 

di rawat inap pada 

penyakit infeksi rata–

rata 79% tiap bulannya 

diharapkan meningkat 

menjadi 80% 

a. Mempertahankan 

dan meningkatkan 

standar capaian.  

b. Sosialisasi 

kepatuhan 

terhadap SPO.  

c. Supervisi Kepala 

ruangan dan 

Kepala instalasi 

penunjang dalam 

pelaksanaan 

Standar 

keselamatan 

pasien.  

d. Kepatuhan petugas 

dalam melakukan 

standar 

keselamatan 

pasien. 



 

2. Pelayanan klinis prioritas untuk dilakukan perbaikan Pada RS UKI terkait 

dengan Penyakit infeksi 

No 
Indikator Area 

Klinis (IAK) 
Judul Standar  

HASIL MONITORING DAN 

EVALUASI 

April Mei Juni 

1 Asesmen pasien 

Kepatuhan asesmen awal 

medis penyakit infeksi oleh 

DPJP dalam 1 x 24 jam 

100% 

 

100% 

 

90,91% 

 

100% 

2 
Penggunaan 

Therapi 

Kepatuhan pemberian terapi 

infeksi pada pasien ISK 
100% 

100% 100% 100% 

Kepatuhan pemberian terapi 

infeksi saluran cerna pada 

pasien typhoid  

100% 56,25% 84,21% 100% 

Kepatuhan pemberian terapi 

infeksi saluran cerna pada 

pasien gastroenteritis 

100% 85% 100% 100% 

Kepatuhan pemberian obat 

OAT pada pasien TBC 
100% 100% 100% 100% 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3 

Pencegahan dan 

pengendalian 

infeksi, surveilans 

dan pelaporan 

Angka kejadian plebitis 8 % 0,42% 1,42% 0% 

Angka Kejadian Infeksi 

Aliran Darah Primer (IADP) 
≤ 2 % 0% 0,39% 0% 

Angka kejadian Infeksi 

Saluran Kemih (ISK) pada 

pasien rawat inap 

≤ 8 ‰ 0% 0% 0% 

Angka kejadian dekubitus 

pada pasien rawat inap 
0% 0 % 0 % 0 % 

Infeksi Daerah Operasi 5% 0% 0% 0% 

VAP/HAP 0 % 0 % 0 % 0 % 

       
 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN 

 

DO STUDY ACTION 

Kepatuhan 

asesmen awal 

medis penyakit 

infeksi oleh 

DPJP dalam 1 x 

24 jam 

 

 

 

 

 

Penggunaan 

Therapi pada 

pasien infeksi 

Gastroenteritis, 

thypoid dan  

1.Mensosialisasikan 

mengenai pengisian 

assement awal medis 

yang harus diisi oleh 

DPJP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Mensosialisasikan 

waktu tenggang yang 

harus dilakukan yaitu 

1x24jam dalam pengisian 

Assesment medis. 

Mensosialisasikan 

penggunaan therapy 

antibiotik sesuai dengan 

formularium BPJS 

Kepatuhan 

assessment awal 

medis pada bulan 

mei 90,91% tetapi 

naik menjadi 100% 

pada bulan juni dan 

diharapkan dapat 

dipertahankan. 

 

 

 

 

 

Kepatuhan 

penggunaan 

therapy pada pasien 

gastroenteritis dan 

thypoid pada april 

56,25% - 85% 

setelah itu naik 

kembali jadi 100% 

Monitoring dan 

evaluasi melekat 

oleh 

KaRuang/KaUnit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring dan evaluasi 

melekat oleh :  

• Ka unit terkait 

• Ka Ruang 

• Ka Bid Pelayanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Tujuan strategis RS  

No Nama Bagian Judul Standar 

Hasil Monitoring & 

Evaluasi 

April Mei Juni 

1 Pelayanan Linen 
Ketepatan waktu 

pengantaran linen bersih 
80% 100% 93,10% 81,48% 

2 Keamanan 

Angka tidak adanya 

barang milik pasien, 

pengunjung, karyawan 

dan RS yang hilang 

100% 100% 100% 100% 

3 
Pelayanan 

Kebersihan 

Kepuasan pelayanan 

kebersihan  
80% 80% 71,25% 78,25% 

 

No 
Nama 

Bagian 
Judul Standar 

Hasil Monitoring & Evaluasi 

Jan Feb Mar 

1 
Pelayanan 

Linen 

Ketepatan waktu 

pengantaran linen 

bersih 

80% 90,32% 85,71% 93,33% 

2 Keamanan 

Angka tidak adanya 

barang milik pasien, 

pengunjung, 

karyawan dan RS 

yang hilang 

100% 100% 100% 100% 

3 
Pelayanan 

Kebersihan 

Kepuasan pelayanan 

kebersihan  
80% 91% 81% 81,25% 

 

 

 

PLAN 

 

DO STUDY ACTION 

Kepuasan 

pelayanan 

kebersihan 

Mengevaluasi pelayanan 

kebersihan kepada pihak 

ketiga setiap 3 bulan 

Hasil survei 

Pelayanan 

kebersihan di bulan 

mei dan juni 71,25 

– 78,25% hasil ini 

belum mencapai 

target yaitu 80% 

 

 

Monitoring dan evaluasi 

Kebersihan di tiap unit 

di rumah sakit secara 

melekat oleh : 

• Kepala ruang 

• Kepala unit 

• Ka.bid Pelayanan 

• Ka Bid umum 

 

 

 

 



 

4. Perbaikan Sistem 

No  Judul Standar 

HASIL MONITORING & 

EVALUASI 

April Mei Juni 

1 
Kelengkapan 

Rekam Medis 

Angka kelengkapan rekam 

medis ranap dalam waktu 

1 x 24 jam 
80% 50,25% 82,49% 87,89% 

 

 

PLAN 

 

DO STUDY ACTION 

Angka 

kelengkapan 

rekam medis 

ranap dalam 

waktu 1 x 24 jam 

Mengevalusi 

kelengkapan rawat inap 

rekam medis dalam 

waktu 1 x 24 jam 

Kelengkapan 

rekam medis pada 

bulan april 50,25% 

tetapi bulan mei dan 

juni menjadi 100%, 

sehingga harus 

dipertahankan 

 

Mengevaluasi dan 

mensosialisasikan 

kelengkapan rekam 

medis secara melekat 

oleh : 

• Ka.ru 

• Ka bid Pelayanan 

 

 

5. Indikator terkait Manajemen Resiko 

No  Judul Standar 

HASIL MONITORING & 

EVALUASI 

April Mei Juni 

1 SIMRS 

Waktu tunggu 

pemeliharaan perangkat 

SIMRS 

100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT 

A. MUTU UNIT PERIODE 

Bulan April – Mei  2022 
HASIL MONITORING & EVALUASI 

NO Unit Judul Indikator Standar April Mei Juni 

1 
R. 

Anggrek 

Angka keberhasilan 

pemasangan infus pada anak 

usia 1-3 tahun pada penderita 

penyakit infeksi (maximal 2x 

insersi) 

95% 100% 100% 100% 

2 R Cempaka 

Kepatuhan pemberian ASI 

Ekslusif pasca salin 
100% 81,08% 64,29% 79,17% 

Angka kematian ibu dan bayi 0% 0% 0% 0% 

3 R Dahlia 

Kepatuhan penegakan diagnose 

keperawatan pada kasus 

penyakit infeksi 

100% 100% 100% 100% 

Angka kematian pasien covid 

kasus ringan – sedangdengan 

hasil PCR positif 

0% 0% 0% 0% 

4 
R.Bougenvill

e 

Kepatuhan kelengkapan 

asesmen keperawatan pada 

kasus penyakit infeksi 1 x 24 

jam 

100% 85,65%  98,10%  100%  

5 R.ICU 

Kelengkapan informed concent 

(IC) tindakan kedokteran di 

Instalasi Care Unit  

100% 100% 69,57% 100% 

6 R.OK 

Kejadian konversi tindakan 

dari local/regional ke general 
≤ 10% 8,33% 0% 0% 

Keterlambatan waktu mulai 

operasi ≥ 30 mnt 
≤ 10% 0% 0% 0% 

7 Ruang HD 

Angka keberhasilan tindakan 

insersi pada pasien terpasang 

cimino di ruang HD (1x 

Insersi) 

80% 99,24% 100% 99,70% 

8 R.Cassemix 

Angka berkas yang dapat 

diselesaikan verifikator untuk 

melakukan verifikasi berkas 

tagihan rawat inap max setiap 

tanggal 5 bulan berjalan 

80% 100% 71,98% 100% 

9 R.Farmasi 

1.Waktu tunggu pelayanan obat 

sediaan jadi dirawat jalan 

dalam waktu 15-30 menit 

80% 89,12% 89,77%  % 

2.Waktu tunggu pelayanan obat 

racikan dirawat jalan dalam 

waktu ≤ 60 menit 

80% 100% 100% 100% 

3.Kejadian kesalahan 

penyerahan  perbekalan 

farmasi 

0% 0% 0% 0% 



10 

Instalasi 

Rekam 

Medik 

Angka kelengkapan rekam 

medis ranap dalam waktu 1 x 

24 jam  

80% 50,25% 82,49% 87,89% 

11 
R.Rawat 

jalan  

Angka kelengkapan asesmen 

perawat rawat jalan pada 

penderita penyakit infeksi 

dalam waktu 6 jam 

80% 100% 100% 100% 

12 R. SDM 

 Kejadian keterlambatan 

kehadiran  karyawan RSU UKI  
10% 11,42% 11,92% 11,18% 

Angka turn over karyawan 5% 0,04% 0,01% 0,03% 

13 Transportasi 

Ketersediaan ambulance saat 

diperlukan rujukan pada kasus 

penyakit infeksi 

100% 100% 100% 100% 

14 
Instalasi 

CSSD 

Angka tidak terjadinya 

kegagalan dalam proses 

sterilisasi 

100% 100% 100% 100% 

15 
Inst  Rehab 

Medik 

Ketepatan pelaksanaan 

tindakan rehabilitasi medic 

sesuai instruksi dokter 

rehabilitasi di rawat jalan  

100% 100% 100% 100% 

16 Keuangan 

Kejadian ketidaktepatan 

penginputan data di kasir 

dengan pengeluaran rumah 

sakit 

0% 41,67% 27,27% 28,12%              

Kepatuhan melakukan 

verivikasi transaksi kasir 

dengan data uang yang di 

terima 

100% 100% 100% 100% 

17 Inst Lab 

Kejadian Kesalahan 

Pemindahan Hasil 

Laboratorium 
0% 0% 0,20% 0% 

Waktu tunggu hasil 

pemeriksaan lab darah, rutin, 

pada kasus penyakit infeksi 

dalam waktu 15 menit 

80% 100% 100% 100% 

18 Inst Linen  

Angka ketersediaan linen pada 

kasus penyakit infeksi 
80% 100% 100% 100% 

Angka ketersediaan pelayanan 

linen semua unit RSU UKI 
100% 100% 100% 100% 

19 Kerohanian 

Angka kehadiran tepat 

waktu pelayanan kerohanian 

terhadap pasien sakaratul 

maut pada semua agama 

100% 100% 100% 100% 

20 
Logistik 

Umum 

Angka ketepatan penyedian 

barang  barang rutin 
80% 11.18% 12,12% 12,74% 

21 Inst Gizi 

Sisa makan siang pasien non 

diet  
≤ 20% 25,70% 26,64% 24,78% 

Ketepatan waktu 

pendistribusian makanan 
90% 92,91% 93,02% 92,79% 



pasien penyakit infeksi di 

rawat inap 

22 

Instalasi 

Gawat 

Darurat 

Angka ketepatan pemasangan 

infuse 1x penusukan pada 

pasien dewasa pada penderita 

penyakit infeksi (Usia ≤ 14 - ≤ 

60 thn) 

100% 100% 100% 98,36% 

Angka kepatuhan perawat IGD 

dalam penulisan tanggal dan 

jam pemasangan infus pada 

tempat penusukan infuse 

penyakit infeksi 

100% 100% 100% 100% 

23 
Inst.Bank 

Darah 

Angka ketepatan suhu darah 

antara sesuai standar saat 

transportasi dari PMI pusat ke 

RSU UKI 

100% 100% 100% 100% 

Ketersediaan trombosit pada 

kasus DHF 
100% 

      0% 0% 0% 

24 IPSRS 

Angka keterlambatan  

pergantian lampu ≤ 1 jam  
10% 0% 0% 34,29% 

Angka ketepatan pengiriman 

oksigen (15 menit) di unit 

rawat inap penyakit infeksi 

80% 93,10% 98,23% 97,76% 

25 
Poliklinik 

TB Paru 

Proporsi Pasien TB Paru 

terkonfirmasi bakteriologis 

diantara terduga TB Paru 

100% 45,45% 13,33% 35,71% 

Penanganan  pasien  

tubercolosis  yang  tidak sesuai 

strategi DOTS 

0% 0% 0% 0% 

26 IT 

Keterlambatan Waktu 

Penanganan Kerusakan 

Hardware/Jaringan 

0% 0% 0% 0% 

27 VIP 

Kelengkapan 

pendokumentasian edukasi 

keperawatan kepada penderita 

penyakit infeksi 

100% 100% 100% 100% 

28 
Instalasi 

Radiologi 
Angka kerusakan foto 2% 0,68% 0,29% 0,57% 

29 P4 Kepuasan peserta didik 80% 83,85% 82,39% 77,34% 

30 Endoscopy 

Kepatuhan pelaksanaan 

tindakan USG pada kasus 

penyakit infeksi       (DHF, 

TYPHOID, GE, TBC, ISK ) 

100% 100% 100% 100% 

31 
Adm & 

Umum 

Ketepatan penginputan data 

pasien rawat inap oleh petugas 

di system pendaftaran RS 

80% 100% 100% 99,47% 

32 Pengadaan  

Angka ketepatan pengadaan 

barang dari mulai permintaan 

smp tersedianya barang dalam 

waktu 14 hari 

40% 88,57% 72,34% 51,35% 



33 
Humas dan 

Marketing 

Kecepatan respon terhadap 

komplain 
75% 100% 94,12% 84,62% 

 

 

PLAN 

 

DO STUDY ACTION 

Kepatuhan 

pemberian ASI 

Ekslusif pasca 

salin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelengkapan 

informed concent 

(IC) tindakan 

kedokteran di 

Instalasi Care Unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Melakukan edukasi kepada ibu 

tentang manfaat Asi Exclusif. 

• Melakukan edukasi kepada 

ibu tentang  pola makan gizi 

seimbang, minum air putih ± 2 

liter sehari, istirahat yang 

cukup dan pikiran tenang 

(rilexsasi). 

• Mengajarkan cara perawatan 

payudara pasca salin untuk 

memperlancar produksi ASI 

dan menyarankan ibu untuk 

memeras ASI untuk 

kebutuhan minum bayi di 

ruang perina. 

• Menganjurkan kepada suami 

dan keluarga untuk 

mendukung pemberian ASI 

Ekslusif. 

• Mengingatkan DPJP untuk 

tetap konsisten melakukan 

pengisian IC, serta perawat 

selalu mendampingi DPJP saat 

pengisian IC 

• Pada saat menerima pasien 

baru dari ruangan maupun 

IGD, saat serah terima dari 

perawat ruangan atupun dari 

IGD. IC harus lengkap. 

Kepatuhan 

pemberian ASI 

pada bulan april 

81,02% pada 

Triwulan kedua 

masih turun naik 

nilainya, 

diharapkan dapat 

mencapai 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelengkapan 

Informed concent 

Triwulan kedua di 

bulan mei 

mengalami 

penurunan yaitu 

69,57% diharapkan 

mengalami 

peningkatan 

menjadi 100% 

 

 

 

 

 

Monitoring dan 

evaluasi melekat oleh 

: 

• Ka.Ru Cempaka 

• Bidan sebagai 

pelaksana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring dan 

evaluasi melekat oleh 

: 

Ka Ru ICU 

Ka.bid Pelayanan 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kepatuhan 

kelengkapan 

asesmen 

keperawatan pada 

kasus penyakit 

infeksi 1 x 24 jam 

 

 

 

 

 

 

Angka berkas 

yang dapat 

diselesaikan 

verifikator untuk 

melakukan 

verifikasi berkas 

tagihan rawat inap 

max setiap tanggal 

5 bulan berjalan 

 

 

 

Kejadian 

keterlambatan 

kehadiran  

karyawan RSU 

UKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pada saat rapat bulanan ICU 

akan dibicarakan kembali, 

bahwa  setiap tindakan 

kedokteran IC harus lengkap 

• Mengevaluasi kelengkapan 

assessment keperawatan 

apakah sudah lengkap atau 

belum 

• Pada saat rapat bulanan di 

Bougenville akan dibicarakan 

kembali untuk mengisi 

assessment keperawatan 

dengan lengkap. 

• Memaksimalkan tenaga di 

bagian casemix sehingga 

pengiriman data RITL  ke 

BPJS dapat mencapai mutu. 

 

 

 

• Memberikan edukasi dan 

motivasi akan pentingnya 

kedisiplinan dan ketepatan 

waktu dalam bekerja yang 

berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja. 

• Memberikan edukasi dan 

motivasi akan pentingnya 

melakukan finger scan saat 

datang dan pulang kerja agar 

rekam data kedisiplinan 

karyawan di Bagian SDM 

tercatat dengan lengkap 

 

 

 

Kepatuhan 

kelengkapan 

assement 

keperawatan oleh 

perawat di ruang 

bougenville pada 

triwulan kedua 

bulan april dan mei 

adalah 85,65% dan 

98,10% 

 

 

Angka berkas 

tagihan rawat inap 

yang dapat 

diselesaikan oleh 

tim casemix pada 

bulin mei hanya 

75%, tetapi untuk 

bulan berikutnya 

100% dapat 

diselesaikan. 

 

 

Kejadian 

keterlambatan 

karyawan RSU 

UKI sekitar 11% 

masih diatas 10% 

sehingga masih ada 

yang datang 

terlambat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengawasan dan 

evaluasi melekat oleh 

: 

Ka.Ru Bougenville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengawasan dan 

monitoring melekat 

oleh : 

• Ka ru  

• Ka unit 

• KaBid SDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kejadian 

ketidaktepatan 

penginputan data 

di kasir dengan 

pengeluaran 

rumah sakit 

 

 

 

 

 

Sisa makan siang 

pasien non diet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

karena berpengaruh 

terhadap hak pegawai 

• Karyawan yang tidak dapat 

melakukan absensi karena 

faktor teknis, agar segera 

menghubungi SDM untuk 

dilakukan pengecekan 

finger print. 

• Memberikan sanksi bagi 

karyawan yang melakukan 

tindakan indisipliner dan 

telah diberikan pembinaan 

namun tetap mengulang 

kesalahan yang sama. 

 

• Koordinasi dengan case 

manager untuk memperketat 

seleksi persetujuan tindakan  

 

 

 

 

• Memodifikasi resep menu 

makanan  tanpa menyalahi 

preskripsi diet pasien yang 

telah ditetapkan. 

•  Petugas Gizi (Ahli gizi) 

secara berkesinambungan 

akan tetap memberikan 

motivasi serta  edukasi gizi 

kepada pasien  terkait 

pentingnya nutrisi  makanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kejadian tidak tepat 

bagian keuangan 

melakukan input 

dengan 

pengeluaran di RS 

pada bulan april 

46% mengalami 

penurunan menjadi 

20% diharapakan 

dapat berkurang 

sampai dengan 0% 

 

Sisa makan siang 

pasien non diit  

pada triwulan 

kedua masih diatas 

dari 20% 

diharapkan dapt 

turun luring dari 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengawasan dan 

sosialisasi melekat 

oleh : 

• Ka.Ru  

• Ka Casemix 

• Ka.Bid Pelayanan 

• Case Manager 

 

 

 

 

 

Pengawasan dan 

sosialisasi melekat 

oleh : 

• Ka.Ru 

• Ka.Inst Gizi 

• KaBid Pelayanan 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kejadian 

Kesalahan 

Pemindahan 

Hasil 

Laboratorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

untuk proses penyembuhan 

penyakit pasien.  

• Melakukan pengecekan 

kembali pada saat 

memindahkan hasil dari alat 

– alat laboratorium ke dalam 

sistem komputer. 

• Melakukan verifikasi hasil 

sebelum hasil dicetak dan di 

publish ke ruangan.  

• Pengadaan system informasi 

laboratorium (SIL), untuk 

mencegah terjadinya 

kesalahan penginputan hasil 

laboratorium, karena 

penginputan hasil yang ada 

saat ini masih manual 

sehingga sangat berpotensi 

besar untuk terjadi 

kesalahan. 

 

 

 

Kejadian kesalahan 

pemindahan hasil 

laboratorium pada 

triwulan kedua ada 

sekitar 0,20% 

diharapkan dapat 

turun menjadi 0% 

 

 

Monitoring dan 

evaluasi melekat oleh 

: 

Ka.Inst 

Laboratorium dan 

Bank darah 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR MUTU UNIT 

Periode Bulan Januari - Maret 2022 HASIL MONITORING & EVALUASI 

NO Unit Judul Indikator Standar Jan Feb Mar 

1 
Ruang 

Anggrek 

Angka keberhasilan 

pemasangan infus pada anak 

usia 1-3 tahun pada penderita 

penyakit infeksi (maximal 2x 

insersi) 

95% 100% 100% 100% 

2 
Ruang 

Cempaka 

Kepatuhan pemberian ASI 

Ekslusif pasca salin 
100% 77,78% 40% 58,97% 

Angka kematian ibu dan bayi 0% 0% 0% 0% 

3 
Ruang 

Dahlia 

Kepatuhan penegakan diagnose 

keperawatan pada kasus 

penyakit infeksi 

100% Data (-) Data(-) 90% 

4 
Ruang 

Bougenville 

Kepatuhan kelengkapan 

asesmen keperawatan pada 

kasus penyakit infeksi 1 x 24 

jam 

100% 100%  100%  100%  

5 
Ruang 

ICU 

Kelengkapan informed concent 

(IC) tindakan kedokteran di 

Instalasi Care Unit  

100% 100% 100% 75% 

6 
Ruang 

OK 

Kejadian konversi tindakan 

dari local/regional ke general 
≤ 10% 3,03% 0% 0% 

Keterlambatan waktu mulai 

operasi ≥ 30 mnt 
≤ 10% 0% 0% 28,26% 

Kepatuhan kepastian lokasi 

pembedahan yang benar, 

prosedur yang benar, 

pembedahan pada pasien yang 

benar (sign in time signt out) 

100% 100% 100% 100% 

7 Ruang HD 

Angka keberhasilan tindakan 

insersi pada pasien terpasang 

cimino di ruang HD (1x Insersi) 

80% 98,88% 100% 99,30% 

8 R.Cassemix 

Angka berkas yang dapat 

diselesaikan verifikator untuk 

melakukan verifikasi berkas 

tagihan rawat inap max setiap 

tanggal 5 bulan berjalan 

80% 93,55% 100% 100% 

9 R.Farmasi 

1.Waktu tunggu pelayanan obat 

sediaan jadi dirawat jalan 

dalam waktu 15-30 menit 

80% 87,35% 94,79% 89,79% 

2.Waktu tunggu pelayanan obat 

racikan dirawat jalan dalam 

waktu ≤ 60 menit 

80% 100% 100% 100% 

3.Kejadian kesalahan 

penyerahan  perbekalan 

farmasi 

0% 0% 0% 0% 



10 
Instalasi Rekam 

Medik 

Angka kelengkapan rekam 

medis ranap dalam waktu 1 x 24 

jam  

80% 50,25% 82,49% 87,89% 

11 R.Rawat jalan  

Angka kelengkapan asesmen 

perawat rawat jalan pada 

penderita penyakit infeksi 

dalam waktu 6 jam 

80% 100% 100% 100% 

12 R. SDM 

 Kejadian keterlambatan 

kehadiran  karyawan RSU UKI  
10% 11,77% 9,46% 13.03% 

Angka turn over karyawan 5% 0,04% 0% 0% 

13 Transportasi 

Ketersediaan ambulance saat 

diperlukan rujukan pada kasus 

penyakit infeksi 

100% 100% 100% 100% 

14 Instalasi CSSD 

Angka tidak terjadinya 

kegagalan dalam proses 

sterilisasi 

100% 100% 100% 100% 

15 
Inst  Rehab 

Medik 

Ketepatan pelaksanaan 

tindakan rehabilitasi medic 

sesuai instruksi dokter 

rehabilitasi di rawat jalan  

100% 100% 100% 100% 

16 Keuangan 

Kesesuaian selisih biaya INA 

CBG”S dengan tarif RS pasien 

infeksi rawat inap ≤ 15% 

100% 20% 20% 28,57% 

Kepatuhan melakukan 

verivikasi transaksi kasir 

dengan data uang yang di 

terima 

100% 100% 100% 100% 

17 Inst Lab 

Ketersediaan reagen untuk 

pemeriksaan widal, darah, rutin 

lengkap, pewarna BTA pada 

kasus penyakit infeksi  

100% 100% 100% 100% 

 

 

Waktu tunggu hasil 

pemeriksaan lab darah, rutin, 

pada kasus penyakit infeksi 

dalam waktu 15 menit 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

18 Inst Linen  

Angka ketersediaan linen pada 

kasus penyakit infeksi 
80% 100% 100% 100% 

Angka ketersediaan pelayanan 

linen semua unit RSU UKI 
100% 100% 100% 100% 

19 Kerohanian 

Angka kehadiran tepat waktu 

pelayanan kerohanian terhadap 

pasien sakaratul maut pada 

semua agama 

100% 100% 100% 100% 

20 Logistik Umum 
Angka ketepatan penyedian 

barang  barang rutin 
80% 11.16% 15,65% 12,86% 

21 Inst Gizi 

Sisa makan siang pasien non 

diet  
≤ 20% 29,59% 22,39% 27,92% 

Ketepatan waktu 

pendistribusian makanan 
90% 93,52% 95,42% 94,62% 



pasien penyakit infeksi di rawat 

inap 

22 
Instalasi Gawat 

Darurat 

Angka ketepatan pemasangan 

infuse 1x penusukan pada 

pasien dewasa pada penderita 

penyakit infeksi (Usia ≤ 14 - ≤ 60 

thn) 

100% 100% 100% 98,36% 

Angka kepatuhan perawat IGD 

dalam penulisan tanggal dan 

jam pemasangan infus pada 

tempat penusukan infuse 

penyakit infeksi 

100% 100% 100% 100% 

23 Inst.Bank Darah 

Angka ketepatan suhu darah 

antara sesuai standar saat 

transportasi dari PMI pusat ke 

RSU UKI 

100% 100% 100% 100% 

Ketersediaan trombosit pada 

kasus DHF 
100% 

      0 0 0 

24 IPSRS 

Angka keterlambatan  

pergantian lampu ≤ 1 jam  
10% 0% 0% 34,29% 

Angka ketepatan pengiriman 

oksigen (15 menit) di unit rawat 

inap penyakit infeksi 

80% 98,79% 97,90% 97,96% 

25 
Poliklinik TB 

Paru 

Proporsi Pasien TB Paru 

terkonfirmasi bakteriologis 

diantara terduga TB Paru 

100% 54,55% 33,33% 27,27% 

Penanganan  pasien  

tubercolosis  yang  tidak sesuai 

strategi DOTS 

0% 0% 0% 25,0% 

26 IT 

Keterlambatan Waktu 

Penanganan Kerusakan 

Hardware/Jaringan 

0% 0% 0% 0% 

27 Jasmine 

Kelengkapan 

pendokumentasian edukasi 

keperawatan kepada penderita 

penyakit infeksi 

100% 100% 100% 100% 

28 
Instalasi 

Radiologi 
Angka kerusakan foto 2% 0,78% 1,29% 2,48% 

29 P4 Kepuasan peserta didik 80% 86,15% 94,01% 78,82% 

30 Endoscopy 

Kepatuhan pelaksanaan 

tindakan USG pada kasus 

penyakit infeksi       (DHF, 

TYPHOID, GE, TBC, ISK ) 

100% 100% 100% 100% 

31 Adm & Umum 

Ketepatan penginputan data 

pasien rawat inap oleh petugas 

di system pendaftaran RS 

80% 90,50% 100% 100% 

32 Pengadaan  

Angka ketepatan pengadaan 

barang dari mulai permintaan 

smp tersedianya barang dalam 

waktu 14 hari 

40% 96,15% 61,29% 70% 

 



Analisa : 

Dari grafik di atas periode Januari– Maret 2022 Indikator MUTU Unit yang belum mencapai 

standar mutu adalah : 

1. Kepatuhan pemberian ASI Exclusif 

2. Kelengkapan Informed Concent tindakan kedokteran di ICU 

3. Keterlambatan waktu mulai operasi 

4. Kejadian keterlambatan kehadiran karyawan RSU UKI 

5. Kesesuain selisih biaya INA CBG”S dengan tarif RS pada pasien infeksi rawat inap ≤ 

15% 

6. Angka ketepatan penyediaan barang – barang rutin  

7. Sisa makanan Pasien non diet 

8. Angka Keterlambatan pergantian lampu ≤ 1jam 

9. Angka kerusakan Foto  

 

 

 

PLAN 

 

DO  STUDY          ACTION 

1. Mengupayakan agar ibu 

dapat memberikan ASI 

dengan kondisi apapun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mengupayakan agar setiap 

tindakan kedokteran yang 

akan dilakukan di ICU selalu 

di buat Inform Concent IC. 

 

 

 

 

 

a. Melakukan edukasi kepada ibu  

tentang manfaat Asi Exclusif. 

b. Melakukan edukasi kepada ibu 

tentang  pola makan gizi 

seimbang, minum air putih ± 2 

liter sehari, istirahat yang cukup 

dan pikiran tenang (rilexsasi). 

c. Mengajarkan cara perawatan 

payudara pasca salin untuk 

memperlancar produksi ASI dan 

menyarankan ibu untuk memeras 

ASI untuk kebutuhan minum 

bayi di ruang perina. 

d. Menganjurkan kepada suami dan 

keluarga untuk mendukung 

pemberian ASI Ekslusif. 

 

 

a. Mengingatkan DPJP untuk tctap 

konsistcn melakukan pengisian 

Inform Concent (IC) secara 

konsisten,  serta Perawat selalu 

mendampingi DPJP saat 

pengisian Inform Concent (IC). 

b. Melakukan SPO  

 

 

  



3. Meminimalkan 

keterlambatan waktu mulai 

operasi sesuai dengan 

standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mengurangi angka kejadian 

keterlambatan pada 

karyawan RSU UKI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mengurangi keselisihan 

biaya INA CBG”S dengan 

Tarif  RS. 

 

 

6. Melihat kembali judul mutu 

unit / mengganti mutu unit 

kepada bagian barang yang 

lebih spesifik. 

 

7. Meningkatkan pemahaman 

kepada setiap Pasien 

pentingnya diet yang 

diberikan kepada pasien. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Mengingatkan kembali dr DPJP 

30-60 menit sebelum tindakan 

operasi dilakukan. 

b. Dokter DPJP memberitahukan 

kepada perawat OK bila terjadi 

penundaan operasi. 

c. Dokter DPJP memberikan 

jadwal operasi dengan waktu 

yang tidak bersamaan dalam 

satu waktu. 

d. Melakukan SPO. 

e. Melakukan kontrol capaian 

standar mutu. 

 

 

 

a. Memotivasi kepada karyawan.  

b. Melakukan edukasi kepada 

karyawan untuk memperbaiki 

kehadiran jam kerja. 

c. Edukasi untuk mentaati jam 

kerja. 

d. Meninjau kembali peraturan 

yang berlaku di RSU UKI. 

e. Mengusulkan peningkatan 

reward, pengembangan diri dan 

kesejahteraan sesuai dengan 

kinerja karyawan 

 

a. Melakukan verifikasi sesuai 

waktu yang telah ditentukan 

b. Kelengkapan berkas dari unit 

dalam pengisian. 

 

Mengganti judul mutu unitnya. 

 

 

 

 

a. Melakukan pengkajian ulang 

terkait sisa makanan pasien non 

diet dirawat inap. 

b. Melakukan evaluasi terhadap 

makanan yang disajikan. 

c. Memberikan motivasi dan edukasi 

gizi kepada pasien terkait 

pentingnya nutrisi makanan  

sebagai salah satu parameter 

untuk proses penyembuhan.   

 



8. Pergantian lampu harus 

sesuai standard yang telah 

ditentukan. 

 

 

 

9. Meminimalkan angka 

kerusakan cetak foto. 

a. Pengecekan ketersediaan stok 

lampu. 

b. Konsisten dalam melakukan 

pencatatan secara manual. 

c. Melakukan SPO.  

 

a. Maintenance alat mencegah 

kerusakan saat akan digunakan. 

b. Melakukan SPO.  

 
 

 

 

 


