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Cara penyelesaian masalah mutu 

pelayanan kesehatan adalah:

• Suatu upaya untuk 

mengatasi penyebab 

masalah mutu 

sedemikian rupa 

sehingga masalah mutu 

dapat diselesaikan dan 

mutu pelayanan dapat 

ditingkatkan.



Cara penyelesaian mutu di 

dapat

Disusun rencana kerja

pelaksanaan

Peningkatan mutu pelayanan



Menetapkan cara penyelesaian 

masalah mutu

melalui kesepakatan tim

ditambah pakar



A. DAFTAR CARA 

PENYELESAIAN MASALAH

1. Mempelajari Cara Penyelesaian 

masalah yang pernah ada

- Undang tim penjaga mutu 

untuk mengemukakan 

pengalaman yang diketahuinya

- Tulis di papan tulis/lembar 

balik

- Bahas secara mendalam

- Hindari melakukan kesalahan 

yang sama

- Berkunjung dan diskusi ke 

unit lain

- Buatlah penyempurnaan



2. Menyusun cara penyelesaian 

yang baru

• Tidak punya 

pengalaman

• Tetapkan tujuan

• Tetapkan target

• Pedoman menghitung 

target = hal 140



Contoh:

• Klinik KB X berlokasi di Jakarta, 
bulan Mei 1993 berhasil melayani 
akseptor baru IUD sebanyak 25 
orang.  Hasil kajian rekam medis 
bulan Mei 1993 menemukan 20% 
akseptor mengalami komplikasi 
infeksi panggul pasca insersi(P1), 
Jika jumlah asekseptor tiap bulan 
tidak berubah. Dan klinik KB X 
bermaksud menjaga mutu selama 1 
tahun, berapa trget minimal 
penurunan angka komplikasi infeksi 
panggul pasca insersi yang harus 
dicapai (P2) pada akhir program?



Jawaban P2 = 2,93

Rumusan Target : penurunan

Rumusan Tujuan : 

Menurunkan angka 

komplikasi infeksi panggul 

pasca insersi IUD

(20% pada bulan mei 1993 

menjadi

2,93% pada bulan Mei 1994



Rumuskan tujuan

Cari penyelesaian masalah

Teknik diskusi berpikir kreatif

Teknik analogi



Teknik Analogi

• Salah satu teknik 

kesepakatan kelmpok 

yang bertujuan untuk 

melahirkan  gagasan baru 

dengan menganalogikan  

penyebab masalah yang 

sedang dibahas dengan 

apa saja, dapat personal, 

lansung, simbolik, atau 

fantasi.



Langkah yang ditempuh

• Undang semua tim dan 

tenaga ahli

• Tulis penyebab masalah 

di papan tulis

• tetapkan tujuan

• Buat analogi

• Pilih analogi paling 

kreatif

• Cari gagasan baru



Contoh

Cara penyelesaian masalah KB

1. Mengirim petugas kesehatan 

untuk mengikuti pendidikan 

tambahan tentang tindakan 

asepsis dan sterilisasi 

peralatan

2. Petugas magang ke Rumah 

Sakit lain yang lebih 

berpengalaman

3. Menyediakan buku petunjuk 

tentang tindakan asepsis 

dan sterilisasi peralatan 

yang lege artis



B. PRIORITAS CARA 

PENYELESAIAN MASALAH

• Kemampuan terbatas

1. Efektifitas Program 

(kemampuan program 

mengatasi masalah).  

Pedoman untuk mengukur 

efektifitas program adalah:

- besar masalah

- Pentingnya cara 

penyelesaian

- Sensitifitas cara 

penyelesaian masalah



2.  Efisiensi Program

• Pemakaian sumberdaya. 

• Biaya kecil, maka cara 

penyelesaian masalah tersebut 

efisien

Langkah :

1. Buat tabel

2. Tetapkan cara penilaian

3. Tim memahami

4. Tiap anggota menilai

5. Hitung nilai alkhir

6. Nilai terbesar jadi prioritas



Tabel penyelesaian masalah

N

o

Cara 

Penyelesaia

n masalah

Efektifitas Efisi

ensi

Nilai

M V I

1 A 3 2 3 2 9

2 B 5 5 5 1 125

3 C 2 3 4 4 6



Terima kasih


