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Januari Februari Maret 

Capaian 100% 100% 100% 

Target 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Assesmen awal medis lengkap dalam 24 jam pada pasien 
rawat inap 

Capaian Target 

INDIKATOR AREA KLINIS 

1. Assesmen awal medis lengkap dalam 24 jam pada pasien rawat inap 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Analisa 

Assesmen awal medis lengkap dalam 24 jam pada pasien rawat inap 

dengan persentase 100% dari bulan Januari-Maret 2018. Upaya perbaikan yang 

telah dilakukan memberikan feed back dan edukasi pada dokter dalam 

melakukan asesmen pasien. 

Tindak Lanjut 
1. Mempertahankan angka capaian assesmen awal medis lengkap dalam 24 

jam pada pasien rawat inap 

2. Supervisi ruang rawat inap dan rawat jalan 
3. Himbauan  dalam rapat rutin penyampaian hasil capaian oleh tim mutu dan 

keselamatan pasien 
4. Komitmen Dokter dan petugas rawat inap dan rawat jalan 

 
Analisis Menggunakan PDSA 

PLAN Mencapai target kelengkapan pengisian asesmen awal medis 24 
jam setelah pelayanan 100% 

DO a. Bekerjasama dengan tim  medik untuk menghimbau staf 
medis 

b. melengkapi asesmen awal medis pasien baru dalam 24 jam 
c. Pemberian teguran oleh pimpinan bagi staf medis yang 

tidak mentaati aturan kelengkapan 

STUDY • Input: Dokter belum mengisi asesmen medis dengan lengkap 

dalam 24 jam. 

• Proses: Sosialisasi cara mengisi asesmen medis pasien baru 

dalam 24 jam. 

• Output: Dokter mengisi asesmen awal medis dengan lengkap 



Januari Februari Maret 

Capaian 100% 100% 100% 

Target 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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20% 

40% 
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120% 

Waktu tunggu hasil laboratorium dari IGD ≤ 60 menit  

Capaian Target 

dalam 24 jam 

ACTION a. Pemberian materi tentang cara pengisian asesmen medis 
pasien 

b. Monitoring dan evaluasi kepatuhan 
c. Pemberian teguran kepada staf medis yang tidak patuh oleh 

Ketua Komite Medik 

 

2. Waktu tunggu hasil laboratotium dari IGD ≤ 60 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

Selama bulan Januari-Maret 2018 waktu tunggu pemeriksaan hasil 

laboratorium ≤ 60 menit. Artinya, waktu tunggu hasil pemeriksaan lab dari pelayanan 

yang diberikan oleh petugas laboratorium mencapai target. 

Tindak lanjut 

1. Mempertahankan angka capaian terkait waktu tunggu hasil laboratorium dari 

IGD ≤ 60 menit 

2. Terus evaluasi pelaksanaan pelayanan laboratorium untuk kepuasan pasien.  

3. Monitoring dan evaluasi mutu laboratorium. 

Analisis menggunakan PDSA  

PLAN Waktu tunggu pemeriksaan hasil laboratorium ≤60 menit  

DO a. Sosialisasi ke unit kerja pentingnya kepuasan pasien 
b. Monitoring dan evaluasi kelengkapan pengisian formulir 

permintaan hasil laboratorium 

STUDY Input: pelayanan berbasis pasien untuk meningkatkan kepuasan 
pasien 
Proses: Sosialisasi ke unit kerja pentingnya pengisian permintaan 
laboratorium dengan lengkap 
Output: Waktu tunggu pemeriksaan hasil lab< 60 menit 

ACTION a. Monitoring dan evaluasi pelayanan laboratorium 
b. Evaluasi hasil output 

3. Waktu tunggu laporan pemeriksaan general X-ray ≤ 60 menit ke DPJP 



Januari Februari Maret 

Capaian 100% 100% 100% 

Target 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

Waktu tunggu laporan pemeriksaan general X-ray ≤ 60 
menit ke DPJP  

Capaian Target 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa 

Selama bulan Januari-Maret 2018 waktu tunggu pemeriksaan radiologi 

kurang dari 60 menit atau 1 jam pelayanan, dimana rata-rata pelayanan <30 menit 

yang diberikan oleh petugas radiologi kepada pasien. 

 

Tindak lanjut 

1. Terus memantau pelaksanaan pelayanan radiologi untuk kepuasan pasien.  

2. Monitoring dan evaluasi mutu radiologi. 

Analisis Menggunakan PDSA 

PLAN Mencapai target waktu tunggu pelayanan radiologi <1 jam 

DO Melakukan pemeriksaan foto rontgen dalam waktu yang telah 
ditentukan 
 

STUDY Input: waktu tunggu pelayanan radiologi >1 jam  
Proses: Menjaga kualitas radiografer melalui program diklat di luar 
RSGM sesuai disiplin ilmunya. 
Output: waktu tunggu pelayanan radiologi >1 jam 
 

ACTION a. Terus memantau pelayanan rontgen dental. 
b. Menjaga kualitas radiografer melalui program diklat di luar 

RSGM sesuai disiplin ilmunya. 
c. Menjaga tetap terpeliharanya kualitas dan keamanan alat 

radiologi (maintenance rutin, kalibrasi alat). 
 

 

 

 

 

4. Angka pembatalan/penundaan  operasi 



Januari Februari Maret 

Capaian 0% 0% 0% 

Target 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Angka pembatalan/penundaan operasi 

Capaian Target 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa 

Tren pembatalan angka operasi tiap bulan mengalami stagnan, dimana pada 

bulan Januari-Maret 2018 angka capaian telah mencapai target 0%. Tidak terdapat 

kasus pembatalan/penundaan operasi baik dari pasien maupun dari pihak RSGM 

pada bulan Januari-Maret 2018.  

Tindak Lanjut 

1. Penjadwalan operasi disesuaikan  dengan jadwal pasien 

2. Dilakukan penjadwalan ulang pada pasien apabila ada yang membatalkan 

operasi  

 

Analisis Menggunakan PDSA 

PLAN Mencapai angka pembatalan operasi kurang dari 0 % 

DO a. Mengurangi keluhan terhadap proses pembatalan terutama 
bagi pasien dan keluarga serta tim operasi  

b. Mengurangi angka pembatalan pembedahan berencana 

STUDY Input: Angka pembatalan operasi lebih dari 0 % 
Proses :  
Sebelum diputuskan melakukan pembatalan pembedahan, DPJP 
operator/ Bedah melakukan review kembali meliputi : kondisi pasien 
pra-bedah, ketersediaan ruang rawat khusus jika diperlukan, 
ketersediaan peralatan khusus jika diperlukan dan tersedia 
Output : Angka pembatalan operasi kurang dari 0 % 

ACTION Semua kelengkapan persyaratan administrasi pembayaran, alat 
kesehatan, dan pasien itu sendiri sudah harus siap sebelum 
dijadwalkan atau minimal sebelum pasien masuk kamar operasi 

 

 



Januari Februari Maret 

Capaian 100% 100% 100% 

Target 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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120% 

Operasi bersih tanpa penggunaan obat antibiotik profilaksis 

Capaian Target 

5. Operasi bersih tanpa penggunaan obat antibiotik profilaksis 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa 

Tingkat kepatuhan pemberian antibiotik profilaksis diberikan pada pasien 

operasi bersih kontaminasi untuk menghindari terjadinya infeksi paska operasi 

mencapai target 100% selama bulan Januari-Maret 2018. 

Tindak Lanjut 

1. Melakukan pemberian antibiotik profilaksis  setelah  operasi oleh DPJP 

2. Laporan kejadian infeksi paska operasi 

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait operasi bersih tanpa penggunaan 

obat antibiotik profilaksis. 

 

Analisis Menggunakan PDSA 

PLAN Mencapai target tidak ada infeksi luka operasi 100 % 

DO Melakukan pemberian antibiotik profilaksis 1 jam sebelum operasi  

STUDY Input: Pemberian antibiotik profilaksis lebih dari 1 jam sebelum 
operasi 
Proses : Persiapan antibiotik profilaksis yang akan diberikan 
sebelum operasi 
 
Output : Pemberian antibiotik profilaksis 1 jam sebelum operasi 

ACTION Mengevaluasi penggunaan antibiotik sebagai tindakan profilaksis 

 

 

 

 



Januari Februari Maret 

Capaian  2% 2% 1% 

Target 0% 0% 0% 

2% 2% 

1% 

0% 0% 0% 
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1% 

1% 
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3% 

Kejadian kesalahan pemberian obat 

Capaian  Target 

6. Kejadian kesalahan pemberian obat 

   

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Analisa 

Capaian indikator kesalahan penyerahan obat dari farmasi belum memenuhi 
target 0% pada bulan Januri-Maret 2018. Hal ini dikarenakan petugas farmasi 
kurang teliti dalam membaca resep yang diberikan oleh dokter.  
 

Tindak Lanjut 

1. Melakukan pengecekan ulang sebelum menyerahkan obat pemberian label. 
2. Ketepatan pemberian label pada obat LASA dan High Alert. 
3. Mempertahankan capaian yang sudah ada 

 
Analisis Menggunakan PDSA 

PLAN Mencegah kesalahan medikasi dan kejadian nyaris cidera serta 
kesalahan pemberian obat berulang 

DO a. Pelatihan tenaga medis 
b. Setiap pasien yang beresiko nyaris cidera  dipasang label/ 

pin 

STUDY Input : Kesalahan medikasi dan kejadian nyaris cidera serta 
kesalahan pemberian obat  
Proses : .  

 Pelatihan tenaga medis 

 Pemberian label identitas pada obat 

 Kesalahan medikasi dan kejadian nyaris cidera serta   
kesalahan pemberian obat  

Output : Tidak ada Kesalahan medikasi dan kejadian nyaris cidera 
serta kesalahan pemberian obat  
 

ACTION a. Pemberian label identitas pada obat 
b. Sosisalisasi ulang mencegah agar pasien resiko nyaris cidera 



Januari Februari Maret 

Capaian 100% 100% 100% 

Target 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Angka kelengkapan informed consent pembiusan/anestesi 

Capaian Target 

tidak berulang dengan cara sosialisasi SPO Pasien Nyaris 
Cidera 

 

7. Angka kelengkapan informed consent pembiusan/anestesi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

Tampak capaian indikator kelengkapan informed consent anestesi memenuhi target 

100% pada bulan Januari-Maret 2018. Perawat selalu memberikan informed consent 

kepada pasien sebelum diberikan tindakan anestesi oleh dokter. 

 

Tindak Lanjut 

1. Mempertahankan angka kelengkapan informed consent pembiusan/anestesi 
2. Supervisi ruang rawat inap 
3. Himbauan  dalam rapat rutin penyampaian hasil capaian oleh tim mutu dan 

keselamatan pasien 
4. Komitmen Dokter dan petugas rawat inap 

 
Analisis Menggunakan PDSA 

PLAN Mencapai target kelengkapan inform consent penggunaan 
anestesi lokal 100 % 

DO Menyiapkan lembar inform consent untuk disetujui atau tidak 
oleh pasien 

STUDY Input : Kelengkapan inform consent penggunaan anestesi lokal 
tidak mencapai 100 % 
Proses :  

 Menginformasikan efek penggunaan anestesi local 

 Menyiapkan lembar inform consent untuk diisi oleh 
pasien 

 
Output : Kelengkapan inform consent penggunaan anestesi 
lokal tidak mencapai 100 % 



Januari Februari Maret 

Capaian 100% 100% 100% 

Target 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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120% 

Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai 
perawatan rawat jalan 

Capaian Target 

ACTION Menyiapkan lembar inform consent anestesi lokal untuk segera 
diisi oleh pasien 

 

8. Kelengkapan pengisan rekam medis 24 jam setelah selesai perawatan 

rawat jalan 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Analisa 

Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai perawatan rawat 

jalan telah mencapai target pada bulan Januari-Maret 2018 sebesar 100% Hal ini 

disebabkan dokter dan perawat patuh dalam menulis berkas rekam medis dan 

petugas rekam medik selalu melakukan pengecekan berkas rekam medis. 

Tindak Lanjut 

1. Mempertahankan angka kepatuhan dalam melengkapi rekam medis 24 jam 

setelah selesai perawatan rawat jalan 

2. Petugas rekam medis rutin melakukan pengecekan kelengkapan berkas rekam 

medis 

3. Dilakukan monitoring dan evaluasi petugas rekam medic dalam melakukan 

control pengisian berkas rekam medis 

Analisis dengan menggunakan PDSA 

PLAN Mencapai target  kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam 
setelah selesai perawatan rawat jalan 

DO Mengisi rekam medik secara lengkap setelah selesai perawatan 
pasien rawat jalan 

STUDY Input : Kelengkapan pengisian rekam medik lebih dari 24 jam 
setelah selesai perawatan rawat jalan 
 
Proses :  

1. Rekam medik harus segera diisi setelah pelayanan 



Januari Februari Maret 

Capaian 95% 95% 95% 

Target 100% 100% 100% 

95% 95% 95% 

100% 100% 100% 

92% 
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96% 
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98% 
99% 

100% 
101% 

ketersediaan obat dan alkes emergensi di ruang resusitasi 
IGD 

Capaian Target 

2. Rekam medik  harus segera dikembalikan 
Output : Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah 
selesai perawatan rawat jalan 

ACTION Mengisi rekam medik secara lengkap dan cepat agar dapat selesai 
kurang atau 24 jam setelah selesai perawatan rawat jalan 

 

INDIKATOR AREA MANAJEMEN 

1. Ketersediaan obat dan alkes emergensi diruang resusitasi IGD 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa 

Capaian indicator target kelengkapan tersedianya obat di emergency  IGD 

belum sesuai dengan target 100% bulan Januari-Maret 2018. Hal ini dikarekan, 

karena perencanaan obat belum sesuai dengan kebutuhan obat di setiap poli 

pelayanan.  

 

Tindak Lanjut 

1. Meningkatkan capaian kelengkapan tersedianya obat di emergency IGD  

2. Rutin melakukan rekap kebutuhan obat emergency 

3. Membuat perencanaan obat sesuai dengan kebutuhan obat 

 

Analisis Menggunakan PDSA 

PLAN Mencapai target kelengkapan tersedianya obat di ruang 
emergency IGD 100% 

DO a. Selalu merekap kebutuhan obat emergency dengan bagian 
penyedia obat RS 

b. Pemberian teguran oleh staff medis yang tidak melaporkan 
rekapan obat emergency setiap harinya 

STUDY Input: Obat emergency di ruang resusitasi IGD tidak lengkap 
Proses: Merekap kebutuhan obat emergency, kemudian 
dilaporkan ke bagian penyedia obat IGD RS 



Januari Februari Maret 

Capaian 100% 100% 100% 

Target 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Ketepatan Pelaporan RS ke Dinas Kesehatan  

Capaian Target 

Output: Obat emergency di ruang resusitasi IGD lengkap 

ACTION a. Pemberian list obat yang dibutuhkan di IGD sehingga 
memudahkan staff medik untuk merekap 

b. Monitoring dan evaluasi kepatuhan staff medis dalam 
merekap 

c. Pemberian teguran kepada staf medis yang tidak patuh 

 

2. Ketepatan pelaporan RS ke Dinas Kesehatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa 

Angka ketepatan pelaporan RS ke Dinas Kesehatan telah mecapai target 

sebesar 100%. Dalam hal ini pelaporan yang diberikan adalah jumlah kunjungan 

baru dan lama rawat inap dan rawat jalan, ketenagaan rumah sakit, peralatan yang 

tersedia di rumah sakit, indikator kinerja pelayanan di rumah sakit, laporan 

keuangan, dan insiden keselamatan pasien. 

 

Tindak Lanjut 

1. Mempertahankan bahwa pelaporan rumah sakit ke dinas kesehatan dilakukan 

sebelum tanggal 10 tiap bulannya.  

2. Tetap dilakukan pelaporan insiden keselamatan pasien meskipun tidak ada 

kasus ktd, knc, dan kasus insiden keselamatan pasien lainnya.  

 

Analisis Menggunakan PDSA 

PLAN Ketepatan waktu pelaporan insiden keselamatan pasien 24 jam 
100% 

DO a. Sosialisasi ke unit kerja pentingnya pelaporan insiden 
keselamatan dalam waktu 24 jam 

b. Monitoring dan evaluasi ketepatan waktu pelaporam insiden 
keselamatan 

STUDY Input: Staff medis tidak melaporkan insiden keselamatan dalam 
waktu 1x24 jam 



Januari Februari Maret 

Capaian 3% 0% 0% 

Target 0% 0% 0% 

3% 

0% 0% 0% 0% 0% 
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4% 

Angka kejadian terjadinya tertusuknya benda tajam 

Capaian Target 

Proses: Sosialisasi ke unit kerja pentingnya pelaporan insiden 
keselamatan dalam waktu 24 jam 
Output: Ketepatan waktu pelaporan insiden keselamatan pasien 
1x24 jam 

ACTION a. Monitoring dan evaluasi ketepatan pelaporan insiden 
keselamatan dalam waktu 24 jam 

b. Evaluasi hasil output 

 

 

3. Angka kejadian terjadinya tertusuknya benda tajam 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Analisa 

Pada bulan Januari 2018 terdapat kejadian pasien yang mengalami kejadian 

terjadinya tertusuknya benda tajam sebesar 3%. Namun, pada bulan Februari dan 

Maret tidak terdapat kejadian terjadinya tertusuknya benda tajam sehingga telah 

mencapai target 0%.  

 

Tindak Lanjut 

1. Tetap dilakukan pelayanan optimal  

2. Mempertahankan standar capaian 

3. Monitoring pasien rawat inap agar terlayani tepat dan benar 

Analisis Menggunakan PDSA 

PLAN Mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh resiko strategis dan 
operasional yang penting terutama yang berkaitan dengan kejadian 
pasien pulang 

DO a. Sosialisasi ke unit kerja pentingnya identifikasi penyebab 
kejadian pasien pulang 

b. Monitoring dan evaluasi kelengkapan data identifikasi dari 



Januari Februari Maret 

Capaian 90% 65% 88% 

Target 75% 75% 75% 
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Utilisasi panoramic X-ray 

Capaian Target 

kejadian pasien pulang 

STUDY Input: Staff medis tidak mampu mendata dan identifikasi alasan dari 
kejadian pasien pulang yang ada di RS 
Proses: Sosialisasi ke unit kerja pentingnya mengendalikan dan 
mencegah adanya kejadian pasien pulang paksa 
Output: Tidak adanya kejadian pasien pulang paksa karena 
manajemen RS yang tidak mumpuni 

ACTION a. Monitoring dan evaluasi data identifikasi dari kejadian pasien 
pulang 

b. Evaluasi hasil output 

 

4. Utilisasi panoramic X-ray 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa  

Capaian indikator utilisasi panoramic X-Ray relatif diatas target, 80% pada 

bulan Januari, namun pada bulan Februari menurun dengan capaian 55%. Pada 

bulan Maret mencapai persentase diatas target sebesar 88%. Hal ini disebabkan 

pasien lebih banyak mendapatkan yang menggunakan periapika sesuai dengan 

kebutuhan pasien. 

 

Tidak Lanjut 

1. Meningkatkan standar capaian meskipun telah mencapai target pada bulan 

Maret 

2. Melakukan kalibrasi berkala untuk alat panoramic X-Ray 

3. Melakukan monitoring terhadap staff medis bagian radiologi dalam 

menggunakan alat panoramic X-Ray beserta dengan APD yang tepat 

 

 

 

 

 



Januari Februari Maret 

Capaian 85% 95% 91% 

Target 80% 80% 80% 

85% 

95% 

91% 

80% 80% 80% 
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100% 

Kepuasan pasien dan keluarga  

Capaian Target 

Analisis Menggunakan PDSA 

PLAN Ketepatan penggunaan alat Panoramic X-Ray dengan benar dengan 
pemakaian APD yang benar minimal 75% 

DO a. Sosialisasi ke unit kerja tentang cara penggunaan alat Panoramic 
X-Ray yang tepat dan benar 

b. Sosialisasi ke unit kerja tentang cara penggunaan APD pada saat 
menggunakan alat Panoramic X-Ray yang tepat dan benar 

c. Monitoring dan evaluasi cara kerja staff medis bagian radiologi 

STUDY Input: Staff medis tidak mengerti cara penggunaan alat Panoramic X-
Ray dan tidak mengerti penggunaan APD 
Proses: Sosialisasi ke unit kerja cara menggunakan alat Panoramic 
X-Ray beserta dengan penggunaan APD 
Output: Staff medis mengerti cara menggunakan alat Panoramic X-
Ray dan menggunakan APD 

ACTION a. Monitoring dan evaluasi staff medis yang bekerja di bagian 
radiologis 

b. Evaluasi hasil output 

 

5. Kepuasan pasien dan keluarga 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa : 

Capaian selama 3 bulan telah mencapai target yang ditetapkan, capaian tertinggi 

adalah mengenai unsur Kecepatan pelayanan dan kesuaian biaya. Angka kepuasan 

pasien tertinggi pada bulan Februari 2018. Upaya perbaikan mutu kualitas harus 

dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 

 

Tindak Lanjut: 

1. Meningkatkan standar capaian hingga 100% 

2. Monitoring staff medis yang dinilai kurang bagus dalam pelayanan kepada 

pasien sebelumnya 

 

 

 



Januari Februari Maret 

Capaian 93% 92% 95% 

Target 80% 80% 80% 

93% 92% 

95% 

80% 80% 80% 
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95% 

100% 

Kepuasan karyawan 

Capaian Target 

Analisis Menggunakan PDSA 

PLAN Pasien dan keluarga puas dengan nilai maksimum CSI adalah 
100%, nilai CSI 50% atau lebih rendah menandakan kinerja 
pelayanan yang kurang baik, nilai CSI 80% atau lebih tinggi 
mengindikasikan pengguna merasa puas terhadap kinerja 
pelayanan. 

DO a. Sosialisasi ke unit kerja tentang pentingnya kepuasan pasien 
dan keluarga terhadap pelayanan RS dan kinerja staff medis. 

b. Monitoring dan evaluasi pelayanan dan kinerja staff medis. 

STUDY • Input: Pasien dan keluarga melaporkan ketidakpuasan terhadap 

pelayanan medis dan kinerja dari staff medis RS 

• Proses: Menegur dan meningkatkan mutu kinerja staff medis 

dengan pelatihan 

• Output: Pasien dan keluarga merasa puas terhadap pelayanan 

medis dan kinerja staff medis RS 

ACTION a. Monitoring dan evaluasi staff medis yang bekerja di semua 
bagian 

b. Evaluasi hasil output 

 

6. Kepuasan karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa 

Capaian kepuasan karyawan selama 3 bulan telah mencapai target yang 

ditetapkan. Capaian tertinggi pada bulan Maret yaitu sebesar 95%. Upaya 

peningkatan kepuasan karyawan dengan meningkatkan kompetensi dan 

kemampuan karyawan dengan pelatihan dan perbaikan mutu kualitas layanan untuk 

meningkatkan kepuasan karyawan 

 

 

 

 



Januari Februari Maret 

Capaian 100% 100% 100% 

Target 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Ketepatan waktu pada saat pasien dinyatakan boleh pulang 
oleh dokter hingga tagihan diterima oleh kasir ≤ 2 jam 

Capaian Target 

Tindak lanjut: 

1. Meningkatkan standar capaian hingga 100% 

2. Monitoring staff yang dinilai kurang bisa kerjasama dengan staff atau karyawan 

yang lain sebelumnya. 

 

Analisis Menggunakan PDSA 

PLAN Karyawan puas dengan nilai minimal CSI 80% 

DO a. Sosialisasi ke unit kerja tentang pentingnya kepuasan atar 
staff medis dan karyawan di RS 

b. Monitoring dan evaluasi kerjasama antar staff medis dan 
karyawan. 

STUDY • Input: Ada karyawan yang melaporkan ketidakpuasan terhadap 

staff medis 

• Proses: Menegur staff medis dan sosialisi pentingnya kerjasama 

dengan karyawan di RS 

• Output: Karyawan  merasa puas dan bekerjasama dengan staff 

medis 

ACTION a. Monitoring dan evaluasi staff medis yang bekerja di semua 
bagian 

b. Evaluasi hasil output 

 

7. Ketepatan waktu pada saat pasien dinyatakan boleh pulang oleh dokter 

hingga tagihan diterima oleh kasir ≤ 2 jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa  

Capaian indikator ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan mencapai 

100%. Hal ini dikarenakan pengumpulan laporan keuangan harus sebelum tanggal 8 

dalam setiap bulan untuk dilaporkan ke rektor UNAIR. 

 

 



Januari Februari Maret 

Capaian 100% 100% 100% 

Target 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

Kepatuhan pemakaian APD saat proses pencucian instrumen di 
CSSD 

Capaian Target 

Tindak lanjut 

1. Mempertahankan standar capaian 

2. Monitoring staff bagian keuangan untuk selalu menyelesaikan laporan keuangan 

tepat waktu 

 

Analisis Menggunakan PDSA 

PLAN Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 100% 
 

DO a. Sosialisasi ke unit kerja pentingnya ketepatan waktu 
penyusunan laporan keuangan 

b. Monitoring dan evaluasi ketepatan penyusunan laporan 
keuangan 

STUDY • Input: Laporan keuangan tidak tepat dikumpulkan  

• Proses: Sosialisasi ke unit kerja pentingnya ketepatan 

penyusunan laporan keuangan 

• Output: Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 

ACTION a. Monitoring dan evaluasi waktu penyusunan laporan 
keuangan 

b. Evaluasi hasil output 

 

8. Kepatuhan pemakaian APD saat proses pencucian instrumen di CSSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Analisa 

Ketertiban penggunaan indicator biologis pada mesin sterilisasi (CSSD) dan 

penggunaan bahan kimia mencapai target 100% pada bulan Januari-Maret 2018. 

 

Tindak Lanjut 

1. Mempertahankan nilai capaian  

2. Pelatihan pada petugas CSSD mengenai penggunaan indicator 



Januari Februari Maret 

Capaian 100% 100% 100% 

Target 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

Kepatuhan memasang gelang identitas pasien 

Capaian Target 

3. Monitoring staff bagian CSSD untuk selalu mengecek dan kalibrasi alat CSSD 

secara berkala 

4. Monitoring staff bagian CSSD untuk penggunaan bahan kimia secara tepat 

 

Analisis Menggunakan PDSA 

PLAN Ketertiban penggunaan indikator biologis pada mesin CSSD dan 
penggunaan bahan kimia 

DO a. Sosialisasi ke unit kerja pentingnya tertib dalam penggunaan 
indikator biologis pada mesin CSSD dan penggunaan bahan 
kimia 

b. Monitoring dan evaluasi ketertiban penggunaan indikator biologis 
pada mesin CSSD dan penggunaan bahan kimia 

STUDY • Input: Penggunaan bahan kimia tidak sesuai indikator biologis 

dalam penggunaan mesin CSSD 

• Proses: Sosialisasi ke unit kerja CSSD tentang pentingnya tertib 

dalam penggunaan bahan kimia sesuai dengan indikator biologis 

• Output: Ketertiban penggunaan indikator biologis pada mesin 

CSSD dan penggunaan bahan kimia 

ACTION Monitoring dan evaluasi ketertiban penggunaan indikator biologis 
pada mesin CSSD dan penggunaan bahan kimia 

 

INDIKATOR AREA KESELAMATAN PASIEN 

1. Kepatuhan memasang gelang identitas pasien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

Kepatuhan perawat dalam pemakaian gelang identitas pasien baru rawat inap sudah 

mencapai target 100%. Dalam hal ini, perawat telah terbiasa memberikan gelang 

identitas pasien untuk memberikan kemudahan pelayanan RSGM.  

 

Tindak lanjut 

Tetap mempertahankan capaian dengan cara memantau dengan ketat pemakaian 

gelang identitas pasien baru rawat inap. 



Januari Februari Maret 

Capaian 100% 100% 100% 

Target 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

Kepatuhan pelaksanaan kelengkapan read back saat menerima 
instruksi verbal melalui telepon 

Capaian Target 

 

Analisis Menggunakan PDSA 

PLAN Mencapai target pasien baru memakai gelang identitas 100% 

DO a. Pasien baru diberi gelang identitas 
b. Pemberian teguran ke pasien baru bagi yang tidak 

menggunakan gelang identitas 

STUDY • Input: Pasien baru tidak patuh memakai gelang identitas pasien 

• Proses: Sosialisasi pemakaian gelang identitas pasien baru 

• Output: Pasien baru patuh memakai gelang identitas 

ACTION a. Pemberian gelang identitas pasien baru 
b. Monitoring dan evaluasi kepatuhan pasien 
c. Pemberian teguran kepada pasien baru yang tidak patuh 

dalam memakai gelang identitas 

 

2. Kepatuhan pelaksanaan kelengkapan read back saat menerima instruksi 

verbal melalui telepon 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

Ketepatan melakukan read back saat menerima instruksi verbal melalui telepon 

dilaksanakan dengan tujuan tergambarnya upaya rumah sakit dalam menjaga 

keselamatan pasien dengan prosedur read back dalam proses instruksi verbal atau 

via telepon ditandatangani oleh pemberi instruksi dalam waktu 1 x 24 jam di ruang 

rawat inap. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pencapaian target pada 

bulan Januari-Maret 2018 telah mencapai target yang ditetapkan yakni 100%. 

 
Tindak lanjut 

1. Mempertahankan angka kepatuhan pelaksanaan kelengkapan readback saat 
menerima instruksi verbal melalui telepon 

2. Sosialisasi yang berkesinambungan kepada seluruh petugas akan pentingnya 
prosedur readback 



Januari Februari Maret 

Capaian 100% 100% 100% 

Target 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

Kepatuhan Memberi Label High Alert oleh Farmasi 

Capaian Target 

3. Pengadaan stempel read back untuk lebih memudahkan bagi petugas 
menjalankan prosedur ini. 

Analisis Menggunakan PDSA 

PLAN Mencapai kepatuhan penerapan komunikasi dengan read 
back saat pelaporan dan penerimaan pasien secara verbal 
dan telepon 

DO a. Sosialisasi untuk peningkatan komunikasi yang efektif 
b. Monitoring dan evaluasi penerapan komunikasi saat 

pelaporan dan penerimaan pasien secara verbal dan 
telepon 

STUDY • Input: Kurangnya komunikasi yang efektif pada saat 

pelaporan dan penerimaan pasien secara verbal dan telepon  

• Proses: Sosialisasi pentingnya peningkatan komunikasi 

yang efektif pada saat pelaporan dan penerimaan pasien 
secara verbal dan telepon 

• Output: peningkatan komunikasi yang efektif pada saat 

pelaporan dan penerimaan pasien secara verbal dan telepon 

ACTION a. Monitoring dan evaluasi komunikasi yang efektif 
b. Evaluasi hasil output 

 

3. Kepatuhan Memberi Label High Alert oleh Farmasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

Kepatuhan penandaan high alert sudah baik dan telah mencapai target karena 

adanya kedisiplinan petugas farmasi dalam memberikan label obat yang perlu 

diwaspadai 

 

Tindak lanjut 

Tetap mempertahankan capaian dengan cara memantau dengan ketat pemberian 

label high alert. 

 



Januari Februari Maret 

Capaian 100% 100% 100% 

Target 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

Kepatuhan pelaksanaan prosedur site marking pada pasien 
yang akan dilakukan tindakan operasi 

Capaian Target 

 

 

 

Analisis Menggunakan PDSA 

PLAN Mencapai pemberian label high alert oleh farmasi 100 % 

DO a. Sosialisasi ke unit kerja pentingnya pemberian label high 
alert oleh farmasi  

b. Monitoring dan evaluasi keamanan obat yang perlu 
diwaspadai 

STUDY • Input: Ada obat high alert yang tidak diberi label 

• Proses: Sosialisasi ke unit kerja pentingnya pemberian label 

alert pada obat oleh farmasi 

• Output: peningkatan kelengkapan label alert pada obat oleh 

farmasi 

ACTION a. Monitoring dan evaluasi pemberian label alert pada obat 
oleh farmasi 

b. Evaluasi hasil output 

 

4. Kepatuhan pelaksanaan prosedur site marking pada pasien yang akan 

dilakukan tindakan operasi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa 

Tren tiap bulan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, sejak 

bulan Januari-Maret 2018. Hal ini disebabkan perawat telah memahami SOP dan 

panduan pelayanan pasien rawat inap. 

Tindak lanjut 

Mempertahankan kinerja perawat dalam kepatuhan prosedur site marking pada 

pasien dan melakukan monitoring evaluasi setiap bulan terkait kepatuhan perawat 

dalam melakukan site marking. 



Januari Februari Maret 

Capaian 100% 100% 100% 

Target 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

Kepatuhan hand hygiene 

Capaian Target 

 

 

 

Analisis Menggunakan PDSA 

PLAN Mencapai tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien dalam 
pelaksanaan prosedur site marking pada pasien yang akan 
dilakukan operasi 100 % 

DO a. Pelatihan tenaga medis 
b. Monitoring dan evaluasi prosedur site marking pada pasien 

yang akan dilakukan operasi 

STUDY • Input: Kurangnya tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien yang 

akan dioperasi 

• Proses: Pelatihan tenaga medis  

• Output: Tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien dalam 

pelaksanaan prosedur site marking pada pasien yang akan 
dilakukan operasi 

ACTION a. Monitoring dan evaluasi prosedur site marking pada paasien 
yang akan dioperasi 

b. Evaluasi hasil output 

 

5. Kepatuhan hand hygiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

Kepatuhan staf medis dalam melaksanakan handy hygiene telah sesuai dengan 

target 100%. Hal ini dikarenakan ada kewajiban bagi petugas medis sebelum 

melakukan tindakan pelayanan mencuci tanganya terlebih dahulu dan menggunakan 

APD.  

 

Tindak lanjut 



Januari Februari Maret 

Capaian 1% 0% 0% 

Target 0% 0% 0% 

1% 

0% 0% 0% 0% 0% 

0% 

0% 

0% 

1% 

1% 

1% 

1% 

Tidak adanya pasien jatuh 

Capaian Target 

1. Telah tertempel poster cuci tangan di dekat sarana cuci tangan 5 moments agar 

petugas selalu ingat 

2. Monitoring dan evaluasi sarana cuci tangan agar tidak terjadi kekosangan 

sarana 

 

 

Analisis Menggunakan PDSA 

PLAN Mencapai kepatuhan cuci tangan staf medis 100 % 

DO a. Sosialisasi ke unit kerja pentingnya cuci tangan  dalam 
pelayanan kesehatan 

b. Monitoring dan evaluasi Infeksi terkait dengan pelayanan 
kesehatan 

 

STUDY Input: Kurangnya kepatuhan cuci tangan staf medis 
Proses: Sosialisasi ke unit kerja pentingnya cuci tangan dalam 
pelayanan kesehatan 
Output: Kepatuhan cuci tangan staf medis terkait pengurangan 
resiko infeksi dalam pelyanan kesehatan 

ACTION a. Monitoring dan evaluasi pengurangan resiko infeksi dalam 
pelayanan kesehatan 

b. Evaluasi hasil output 

 

6. Tidak adanya pasien jatuh 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

Angka adanya insiden pasien jatuh selama bulan Januari 2018 belum sesuai standar 

0% karena upaya-upaya mencegah dan menurunkan risiko pasien jatuh dilakukan, 

tetapi belum optimal. Namun pada bulan Februari dan Maret tidak terjadi insiden 

pasien jatuh sehingga telah mencapai target 0%.  

 

Tindak lanjut 



1. Mempertahankan angka insiden pasien jatuh agar tetap mencapai target 0%. 

2. Tetap dilakukan upaya pengurangan risiko pasien jatuh. 

3. Tetap dilakukan pemantauan insiden pasien jatuh. 

 

 

 

 

Analisis Menggunakan PDSA 

PLAN Mencapai  tidak adanya pasien jatuh 0 % 

DO a. . Pelatihan tenaga medis 
b. . Setiap pasien yang beresiko pasien jatuh  dipasang label/ 

pin 

STUDY Input : Adanya pasien jatuh  
Proses :  

 Pelatihan tenaga medis 

 Setiap pasien yang beresiko pasien jatuh  dipasang label/ 
pin 

Output : Tidak ada pasien jatuh 

ACTION a. Pemberian label pada pasien resiko jatuh 
b. Sosisalisasi ulang mencegah agar pasien resiko jatuh tidak 

ada dengan cara sosialisasi SPO Pasien Resiko Jatuh 
 


