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MUTU PELAYANAN KESEHATAN

Mutu dikaitkan dengan biaya

Menurut Rosemary E. Cross kualitas/mutu :

 Kelayakan

 Kemewahan

 Kenyamanan

 Nilai uang

 Usia panjang

 kebaikan



 Menurut kamus Oxford, kualitas = 

tingkat kenggulan

 Maxwell(1984) ada 6 dimensi kualitas :
1. Acceptability(dpt diterima)

2. Aquity (kewajaran)

3. Appropriateness(kelayakan)

4. Efficiency (efisiensi)

5. Efektifitas

6. Mudah dicapai



Kualitas:

 Sikap pikiran perlu perlengkapan yg benar, orang 
yang tepat dan lingkungan yg benar 

1. Tersedia

2. Menyeluruh

3. Terpadu

4. Berkesinambungan

5. Adil

6. Mandiri

7. Wajar

8. Dapat diterima

9. Dapat dicapai

10. Dapat dijangkau

11. Efektif

12. Efisien

13. bermutu

(Handi )



Kepuasan Pelanggan:

 Pemahaman pengguna jasa pelayanan tentang 
pelayanan yang akan diterima (aspek 
komunikasi memegang peranan penting)

 Empat (sikap peduli) petugas kesehatan

 Biaya

 Penampilan fisik

 Jaminan keamanan

 Kehandalan dan ketrampilan

 Kecepatan petugas dalam memberi tanggapan 
atas keluhan pasien



 Untuk menurunkan AKI : perlu standar 

pelayanan kebidanan

 Tingginya AKI : masyarakat, Nakes, 

pemerintah

 Masyarakat :

 Kurang memahami kespro

 Kurang peduli dengan pemeriksaan selama 

kehamilan

 Perilaku hidup sehat belum dipraktekan

 Peran serta masih kurang 



Tenaga Kesehatan (bidan)

 Faktor usia, relatif muda

 Kemampuan komunikasi dgn masyarakat

 Kebutuhan bidan belum terpenuhi

 Orientasi pendidikan kebidanan belum erientasi 

pd kualitas

 Bidan senior kurang up date

 Terbatas fasilitas pengembangan ketrampilan

 Bidan sering lupa dgn prinsip pokok asuhan 

kebidanan dan konsep kebidanan itu sendiri



TOTAL QUALITY MANAGEMENT

 Pendekatan management mengakui bahwa 

kebutuhan pelanggan dan tujuan org tidak 

dapat dipisahkan

 Komitmen pimpinan dan staf sangat penting

 Menyusun rencana sistem mutu

 Melibatkan aspek pelayanan dan seluruh staf 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan

 Menyediakan dana untuk pengemb kualitas



Keuntungan memperkenalkan 

TQM

 Menyediakan pelayanan yg memenuhi 

kbtuhan pelanggan

 Mengurangi ketidakpuasan pelanggan

 Mengangkat penilaian thd pelayanan 

kebidanan

 Memperbaiki semangat staf

 Pembeli akan mempunyai komitmen thd 



PERAN BIDAN

Peran Bidan dalam meningkatkan mutu pelayanan 
kebidanan :

1. Bidan harus mengakui bahwa mereka berada 
diposisi utama untuk menganjurkan dan 
memelihara kualitas pelayanan kebidanan.

2. Mencoba dan mengorganisasikan diskusi 
tentang mutu pelayanan kesehatan

3. Bidan harus mengerti managemen efektif baik 
dlm mengelola pelayanan kebidanan maupun 
memberi asuhan langsung pd ibu dan bayi 
sebagai dasar perbaikan mutu



Peran bidan…

 Bidan harus setuju bahwa kualitas adalah 

bagian dari profesionalisme

 Bidan harus berinisiatif  mengambil posisi 

perencanaan pelayanan kesehatan

 Bidan harus belajar, mengerti, dan 

bekerja untuk menghasilkan kualitas yang 

bagus


