
Mutu Asuhan 

JAMINAN MUTU LAYANAN 

KESEHATAN



Menurut Jacobalis(1989)

 Dua pendekatan:

1. Pendekatan kesehatan 

masyarakat(public healt)

2. Pendekatan Institusional(individu)



Pendekatan Kesehatan Masyarakat

 Menyangkut seluruh sistem pelayanan 

kesehatan dan derajat kesehatan 

masyarakat dalam suatu wilayah 

maupun negara

Derajat mutu:

Kelangsungan hidup

Angka morbiditas

Angka kecacatan



Pendekatan Institusional

 Menyangkut mutu pelayanan kesehatan 

terhadap perorangan oleh suatu institusi 

atau fasilitas /aspek atau produk dari 

pada sumber daya dan kegiatan fasilitas 

( RS, Puskesmas)



Perbedaan Dimensi Mutu

Roberts dan Prevost(1993)

• Bagi pemakai jasa pelayanan: mutu 

kesehatan lebih terkait pada dimensi 

ketanggapan petugas atas kebutuhan 

pasien, kelancaran komunikasi, 

kesembuhan penyakit



 Bagi penyelenggara pelayanan 
kesehatan: mutu pelayanan lebih terkait 
pada dimensi kesesuaian pelayanan 
dengan perkembangan ilmudan 
teknologi

 Bagi penyandang dana pelayanan 
kesehatan: mutu layanan kesehatan 
lebih terkait pada dimensi efisien 
pamakai dan pembiayaan 



Layanan Kesehatan

 Secara umum 

 Secara Operasional



Secara umum

sebagai keseluruhan upaya 

yangbertujuan untuk memberikan 

suatu layanan kesehatan 

yang terbaik mutunya, yaitu layanan

kesehatan yang sesuai dengan standar

Layanan kesehatan yang telah disepakati 



Secara operasional

 jaminan mutu layanan pendidikan 
kesehatan adalah upaya yang sistematis 
dan berkesinambungan dalam memantau 
dan mengukur mutu serta melakukan 
peningkatan mutu yang diperlukan agar 
mutu layanan senantiasa sesuai dengan 
standar layanan kesehatan yang 
disepakati 



PENERAPAN JAMINAN MUTU 
DALAM LAYANAN KESEHATAN

 Langkah pertama : Identifikasi 
Masalah

 Langkah Kedua : Penentuan Prioritas 
Masalah

 Langkah Ketiga : Pembuatan 
pernyataan masalah

 Langkah Keempat : Pembentukan 
Kelompok Pemecah Masalah



 Langkah Kelima : Pemahaman 
Proses Lokasi Masalah

 Langkah Keenam : Penentuan 
penyebab masalah

 Langkah Ketujuh : Pengumpulan 
Data Penyebab Masalah

 Langkah Ke Delapan : Penentuan 
Penyebab Masalah Terpilih



 Langkah sembilan : Penentuan 
Alternatif Pemecahan Masalah

 Langkah kesepuluh : Penentuan 
Pemecahan Masalah Terpilih

 Langkah Kesebelas: Penyusunan 
Rencana Pemecahan Masalah

 Langkah Keduabelas : Penerapan 
Pemecahan Masalah



 Langkah ketiga belas: Pemantauan 
dan Evaluasi



Identifikasi masalah

adalah menginventarisasi atau 

melakukan pengumpulan semua 

masalah mutu layanan kesehatan 

yang ada dalam puskesmas dan 

wilayah kerjanya yang mencakup 

puskesmas pembantu, bidan desa, 

dan posyandu. 



Masalah mutu layanan kesehatan 

dapat diketahui :

Melalui pengamatan langsung terhadap 
petugas kesehatan yang sedang 
melakukan layanan kesehatan

Melalui wawancara terhadap pasien dan 
keluarganya, masyarakat dan petugas 
kesehatan

Dengan mendengar keluhan pasien dan 
keluarganya, masyarakat serta petugas 
kesehatan

Dengan membaca dan memeriksa 
catatan dan laporan puskesmas serta 
rekam medik. 



Penentuan Prioritas Masalah

matriks MCUA atau matriks multiple 

criteria utility asessment. 

Contoh:

banyak balita dengan diagnosis 

pnemonia tidak datang lagi berobat 

untuk tindak lanjut ke puskesmas 

setelah 2 hari berobat di rumah, 



Berdasarkan matriks MCUA, kelompok 
jaminan mutu layanan kesehatan 
puskesmas menetapkan bahwa 
prioritas masalah yang akan 
diselesaikan adalah :

Pertama, rendahnya cakupan 
persalinan oleh bidan ; kedua, balita 
pnemonia yang tidak datang berobat 
untuk tindak lanjut ; ketiga, rendahnya 
cakupan imunisasi lengkap ; dan 
keempat, rendahnya kesehatan balita.



Kesimpulan :

cakupan persalinan bidan rendah,

cakupan imunisasi lengkap

rendah, dan cakupan kesehatan balita

rendah



Ketiga : Pembuatan 

pernyataan masalah

 bahwa masalah yang telah ditetapkan 

sebagai prioritas masalah dalam langkah 

kedua harus dirumuskan dengan jelas, 

apa dan besaran masalah, kapan dan 

dimana masalah itu terjadi, dan siapa 

yang terkena masalah? 



Dengan demikian suatu 

pernyataan masalah harus 

memenuhi persyaratan tertentu, 

yaitu harus mampu menjawab 

Pertanyaan  : 

Apa masalahnya? Berapa besar 

masalahnya? Dimana dan kapan

masalah terjadi? Siapa yang 

terkena masalah?



Keempat : Pembentukan 

Kelompok Pemecah Masalah

 Untuk memecahkan  masalah mutu yang 

menjadi prioritas, perlu dibentuk sebuah 

kelompok baru yang disebut kelompok 

pemecah masalah



Agar pemilihan anggota

kelompok tersebut berjalan 

lancar mudah dan obyektif, perlu

dibuat matriks pemilihan anggota

kelompok pemecah masalah

mutu



Nama Jabata

n

Bekerja diarea 

yang 

bermasalah

Dapat 

membantu 

memecahkan 

masalah



Kelima : Pemahaman Proses Lokasi 

Masalah

• kelompok pemecah masalah harus segera 

melakukan tugasnya, yaitu mempelajari 

dan mengetahui dimana proses lokasi 

masalah telah terjadi. 



Puskesmas pembantu, Bidan

Desa, Posyandu, Rumah Sakit,

di rumah, di dalam masyarakat

dan lain sebagainya. 



Bumil Pendaftaran Periksa KIA In-partu Kamar Bersalin

Ambil obat
Bumil 

pulang



Keenam : Penentuan penyebab 

masalah :

 adalah penentuan penyebab masalah 

yang dilakukan oleh kelompok dengan 

curah pendapat atau kelompok teknik 

nominal.



Kebijaksana

an dan 

prosedur

Manusia
Lingkungan

Kebijaksanaan dan 

prosedur

Alat
TempatBahan

Pernyataan 

Masalah

Sebagai alat bantu kelompok 

dapat menggunakan fish-bone 

diagramme



Ketujuh : Pengumpulan 

Data Penyebab Masalah

• agar kelompok pemecah masalah 

dapat menentukan penyebab 

masalah mutu yang paling mungkin 

dan dilaksanakan dengan terarah, 

mudah, dan objektif, pengumpulan 

data dilakukan dengan metode 

tertentu dan akan dipandu oleh 

suatu matriks.



Ke Delapan : Penentuan 

Penyebab Masalah
Penyebab memilih bersalin pada dukun Jumlah ibu

Biaya murah 12

Dukun mudah dihubungi, datang tepat waktu 6

Sudah biasa ditolong oleh dukun 4

Takut digunting dan dijahit 3

Layanan oleh dukun lebih lengkap -



• Dari data yang terkumpul dapat 

disimpulkan bahwa kemungkinan 

penyebab banyaknya ibu yang 

melakukan persalinan dibantu oleh 

dukun adalah sbb :

• Biaya murah

• Kecepatan layanan dukun atau 

dukun datang tepat waktu

• Perasaan nyaman ditolong oleh 

bidan



sembilan : Penentuan 

Alternatif Pemecahan 

Masalah

• Biaya persalinan oleh bidan mahal, 

pemecahannya antara lain :

• Bidan menurunkan biaya persalinan

• Bidan melakukan pertolongan persalinan 

bersama-sama dengan dukun

• Pengadaan bantuan biaya persalinan 

oleh pemerintah.



• Pertolongan persalinan oleh 

bidan tidak tepat waktu, maka 

pemecahannya antara lain :

• Bidan harus tinggal dekat dengan 

lokasi penduduk

• Bidan diberi sarana transportasi

• Masyarakat memberi bantuan 

transportasi kepada ibu hamil atau 

kepada bidan



• Ibu kurang nyaman ditolong 

oleh bidan, maka 

pemecahannya antara lain :

• Persalinan ditolong dengan 

melakukan kerjasama bidan-dukun

• Persalinan dilakukan dengan kerja 

sama bidan-dukun, kemudian 

layanan pasca persalinan 

dilanjutkan oleh bidan.



kesepuluh : Penentuan 
Pemecahan Masalah Terpilih

 Jika belum jelas, gunakan matriks MCUA 
untuk memilih pemecahan masalah 
terpilih. 

 Kriteria yang digunakan harus berbeda 
dengan kriteria yang digunakan dalam 
memilih prioritas masalah.



Beberapa kesalahan dalam 
penggunaan matriks MCUA 

 Memilih pemecahan masalah yang tidak 
mempunyai keterkaitan dengan penyebab 
masalah terpilih . 

 Matriks MCUA yang digunakan tidak relevan 
untuk memilih pemecahan masalah terpilih. 

 Memilih pemecahan masalah hanya karena tidak 
mau menyakiti orang lain atau hanya untuk 
menyenangkan orang lain. 



Kesebelas: Penyusunan Rencana 
Pemecahan Masalah

 adalah penetapan tujuan spesifik dari 
pemecahan masalah terpilih dari 
penetapan kegiatan yang harus dilakukan 
untuk mencapainya. 

 Agar penyusunan rencana pemecahan 
masalah dapat dilakukan dengan  mudah 
dengan menggunakan format rencana 
kegiatan atau format Plan of Actions 
(PoA).



susunan rencana pemecahan masalah 

untuk kasus diatas adalah :

 Pengadaan bantuan biaya persalinan oleh 

pemerintah.

 Bidan diberi sarana transportasi

 Persalinan dilakukan dengan kerja sama 

bidan-dukun, kemudian layanan pasca 

persalinan dilanjutkan oleh bidan..



Untuk menentukan siapa yang akan

menjadi pelaksana kegiatan, batas waktu

pelaksanaan kegiatan, dan tentukan

faktor-faktor pendorong serta penghambat

dan indikator keberhasilannya.



 Siapa pelaksana kegiatan tersebut? 

Buat daftar petugas puskesmas yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. 

 Batas waktu kegiatan; tetapkan kapan kegiatan

dimulai, kapan kegiatan berakhir dan kapan tujuan

tercapai. 

 Indikator 

lndikator harus dapat mengukur apakah tujuan telah

tercapai, yaitu pertolongan persalinan sesuai dengan

atau mendekati indikator yang telah ditetapkan. 



Keduabelas : Penerapan 

Pemecahan Masalah

 Jika rencana kegiatan atau PoA 
telah tersusun dengan baik dan 
sesuai dengan format yang 
ditentukan serta semua faktor 
penghambat ataupun 
pendorong telah dianalisis 
dengan cermat, penerapan 
pemecahan masalah 
diperkirakan dapat berjalan 
dengan lancar. 



 Jika setelah waktu yang 

ditentukan, pelaksanaan tidak 

mencapai hasil seperti yang 

ditetapkan berdasarkan 

indikator yang dipilih, langkah 

pelaksanaan harus diperbaiki. 



 Kesalahan yang sering terjadi 

adalah pelaksanaan tidak 

sesuai rencana kegiatan yang 

disepakati dan kurang 

memperhatikan indikator 

keberhasilan sehingga 

menyimpang dari keberhasilan 

yang diharapkan. 



ketiga belas: Pemantauan 

dan Evaluasi

 Apakah pemecahan masalah yang 

sedang berjalan sesuai dengan 

rencana kegiatan yang disepakati? 

Misalnya, pemecahan masalah yang 

tengah berjalan adalah 

meningkatkan penyuluhan 

kesehatan tentang pentingnya 

persalinan yang ditolong oleh 

petugas kesehatan standar layanan 

kesehatan. 



 Apakah masalah telah dipecahkan?

Misalnya masalah yang akan dipecahkan 

adalah rendahnya cakupan persalinan oleh 

tenaga kesehatan dalam kurun waktu 

tertentu sebelum tiba tenggang waktu yang

telah ditemukan, pemantauan harus

dilakukan untuk mengetahui apakah

penerapan pemecahan masalah berada

dalam arah yang tepat dan benar. 



Pemantauan yang gagal

 umumnya karena tidak adanya 
pemantauan keberhasilan seperti 
yang disebutkan dalam pernyataan 
masalah. 

 karena frekuensi pemantauan yang 
tidak teratur atau tidak sesuai 
dengan rencana kegiatan 

 karena anggapan bahwa 
keberhasilan pelaksanaan 
pemecahan masalah merupakan hal 
yang biasa. 


