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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang strategi peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit
melalui penerapan indikator keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Hidayah Boyolali. Penelitian ini
fokus menganalisis tentang dua indikator keselamatan pasien yaitu: aspek kepatuhan terhadap identifikasi
pasien rawat inap dan aspek kepatuhan komunikasi efektif. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa aspek kepatuhan petugas medis terhadap prosedur identifikasi pasien rawat inap
termasuk dalam kondisi baik, hal ini terlihat dari hasil audit tentang kepatuhan identifikasi pasien yang
menyatakan bahwa Rumah Sakit Umum Hidayah Boyolali telah mencapai angka kepatuhan diatas 85%
pada bulan agustus 2017 dan telah mencapai angka kepatuhan 100% pada bulan desember 2017.
Sedangkan tingkat kepatuhan Rumah Sakit Umum Hidayah Boyolali terhadap prosedur komunikasi
efektif termasuk dalam kategori baik, hal ini terlihat dari angka kepatuhan yang mencapai 80% pada bulan
oktober 2017 dan mencapai angka 86% pada bulan desember 2017. Alternatif strategi untuk
meningkatkan kualitas pelayanan antara lain: monitoring dan evaluasi SPO identifikasi pasien, sosialisasi
berkala tentang SPO komunikasi efektif, sosialisasi berkala SPO pemakaian gelang identitas dari petugas
medis kepada pasien, audit berkala tentang kepatuhan terhadap SPO komunikasi efektif, sosialisasi
berkala tentang kepatuhan terhadap SPO identifikasi pasien

Kata Kunci: Keselamatan Pasien, Indikator Kepatuhan, Kualitas Pelayanan.

ABSTRACT
This study aims to analyze the strategies for improving the quality of hospital services through the
application of patient safety indicators at the Boyolali Hidayah General Hospital. This study focuses on
analyzing two indicators of patient safety, namely: aspects of adherence to the identification of inpatients
and aspects of compliance with effective communication. The research method used in this study is a
quantitative research method with a descriptive approach. The results of this study indicate that the aspect
of compliance of medical officers to the procedure of identification of inpatients is included in good
condition, this can be seen from the results of an audit of patient identification compliance stating that the
Boyolali Hidayah General Hospital has achieved compliance rates above 85% in August 2017 has
reached 100% compliance rate in December 2017. While the level of compliance of the Hidayah Boyolali
General Hospital towards effective communication procedures is included in the good category, this can
be seen from the compliance rate which reached 80% in October 2017 and reached 86% in December
2017. Alternative strategies include: monitoring and evaluation of SPO patient identification, periodic
socialization of effective communication SPO, periodic socialization of the use of identity bracelet SPO
from medical officers to patients, periodic audits of compliance with SPO effective communication,
periodic socialization of compliance with SPO identification of patients.

Keywords: Patient Safety, Indicators Inpatient, Service Quality.

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang rumah

sakit disebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat
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dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan

kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap

mampu meningkatkan pelayan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar

terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Tugas dan fungsi rumah sakit menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 983

tahun 1992 adalah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan serta kesehatan keluarga dan

lingkungan, sangat jelas bahwa dalam mengelola sebuah rumah sakit tidaklah mudah dan bisa

dikatakan cukup rumit. Dalam mengelola rumah sakit diperlukan banyak tenaga-tenaga

professional yang terdiri dari dokter, perawat, paramedik, apoteker serta operator instrument

alat-alat penunjang kesehatan.

Dalam mencapai tujuan yang berorientasi kepada kepuasan pasien, di samping aspek

fasilitas rumah sakit, peranan dokter, paramedis dan non medis menjadi sangat penting karena

kinerja mereka akan menentukan persepsi dan kinerja yang dirasakan pasien terhadap

pelayanan yang diberikan (Widaryanto, 2005).Kualitas pelayanan menjadi hal yang penting

bagi penyedia pelayanan kesehatan, dimana proporsi yang sama besarnya juga diberikan pada

praktisi pemasaran yang memberikan perhatian pada kualitas pelayanan (Barus, 2017).

Strategi sebagai sebuah kesepakatan tentang penentuan tujuan dan visi jangka panjang

yang kemudian menjadi acuan bersama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi

tidak hanya berbicara tentang proses dan hasil, namun yang tidak kalah pentingnya bahwa

strategi juga membahas  betapa sebuah kesepakatan telah menjadi faktor penting dalam

penentuan kebijakan strategi. Kebijakan yang tidak disertai dengan kesepakatan diantara

semua stakeholder akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses manajemen

strategi (Clarke &Fullen, 2011)

Kualitas Pelayanan (Service Quality) dapat di definisikan sebagai sesuatu yang

didapatkan oleh konsumen dari penyedia jasa dalam hal ini perusahaan atau organisasi dengan

mengacu pada indikator kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan mensyaratkan sebuah

perusahaan/organisasi bisnis untuk mampu melakukan “delivery” pelayanan maksimal

kepada konsumen dengan tujuan agar konsumen mendapatkan kepuasan dan pada akhirnya

menjadi pelanggan yang setia atau fanatik (Ismail & Yunan. 2016). Lebih lanjut, Ismail &

Yunan (2016) menyatakan bahwa kualiatas pelayanan yang bersifat nyata (tangible) seperti

empati, responsif, jaminan, keandalan dan kepekaan memiliki dampak yang positif terhadap
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kepuasan konsumen dan menjadikanya konsumen yang loyal (customer loyalty) khususnya

dalam dunia kesehatan.

Menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2009, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang

menyediakan pelayanan rawat inap,rawat jalan,dan gawat darurat. Sedangkan menurut WHO

(World Health Organization), rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial

dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif),

penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat.

Keselamatan pasien (patient safety) pada dasarnya merupakan sebuah konsep dalam

dunia medis yang terus berkembang. Menurut Rojovsky (2005) keselamatan pasien

didefinisikan sebagai upaya maksimal yang dilakukan rumah sakit dalam rangka memberikan

pelayanan kepada pasien melalui penerapan metode dan regulasi yang legal serta melalui

standar yang terukur untuk meminimalisir kesalahan medis.Berdasarkan Standar Nasional

Akreditasi Rumah Sakit (SNARS), terdapat 6 (enam) indikator sasaran kesalamatan pasien.

Bab ini membahas Sasaran Keselamatan Pasien yang wajib diterapkan di semua rumah sakit

yang diakreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Penyusunan sasaran ini mengacu

kepada Nine Life-Saving Patient Safety Solutions dari WHO Patient Safety (2007) yang

digunakan juga oleh Pemerintah.

Keenam indikator sasaran keselamatan pasien tersebut yaitu: Pertama.Kepatuhan

Pelaksanaan Identifikasi Pasien Rawat Inap.Kedua. Kepatuhan Pelaksanaan Prosedur

Komunikasi Efektif Rumah sakit . Ketiga. Kepatuhan pelaksanaan penyimpanan obat yang

perlu diwaspadai diruang rawat inap.Keempat. Kepatuhan Pelaksanaan Prosedur Surgical

Safety Cheklist di kamar operasi. Rumah sakit memastikan Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur,

dan Tepat-Pasien sebelum menjalani tindakan dan atau prosedur.Kelima. Kepatuhan

pelaksanaan Cuci Tangan pada petugas. Keenam. Kepatuhan Pelaksanaan Assesment Risiko

Jatuh.

2. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan

pendekatan deskriptif, Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan

fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencandarkan karakteristik

individu atau kelompok (Syamsudin & Damiyanti, 2011). Penelitian ini menilai sifat dari

kondisi-kondisi yang tampak. Tujuan dalam penelitian ini dibatasi untuk menggambarkan



4

karakteristik sesuatu sebagaimana adanya. Penelitian ini sangat penting sebagai studi

pendahuluan bagi penelitian lain atau penelitian lanjutan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif yaitu pendekatan

penelitian yang digunakan untuk meneliti fenomena yang tidak dapat diteliti melalui

penelitian kuantitatif. Selain itu, model pendekatan deskriptif juga sering digunakan untuk

meneliti mengenai hal – hal yang berkaitan dengan latar belakang subjek penelitian.

Pendekatan deskriptif juga berfungsi untuk meniliti tentang  fenomena atau faktor tertentu

secara mendalam dan terukur. (Moeleong. 2009)

2.1. Data primer

Adalah data yang diperoleh dari survey lapangan dan observasi mendalam peneliti

dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terukur dan dapat dipercaya dalam

rangka mencari fenomena dan kasus-kasus yang terjadi di lapangan. (Kuncoro,

2010).Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data primer berupa:

a. Wawancara terstruktur kepada Dokter, Perawat dan Pasien rumah sakit umum (RSU)

hidayah boyolali

b. Standar Indikator Mutu Utama Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali, yang

merupakan salah satu indikator dalam Sistem Akreditasi Rumah Sakit (SARS).

c. Laporan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Hidayah.

2.2. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari pihak ketiga yang dapat mendukung data primer,

sumber data ini dapat berasal dari surat kabar, internet, seminar, publikasi ilmiah, dan

dari sumber-sumber lain yang valid dan dapat dipercaya keaslian serta kebenaranya.

(Kuncoro, 2010). Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sekunder yaitu:

a. Laporan Pelaksanaan Identifikasi Pasien Rawat Inap RSU Hidayah Tahun 2017

b. Laporan Pelaksanaan Prosedur Komunikasi Efektif RSU Hidayah Tahun 2017

Data yang telah diperoleh akan di analisis secara deskriptif melalui langkah-langkah

sebagai berikut:

a. Analisis Kepatuhan Pelaksanaan Identifikasi Pasien Rawat Inap

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data dari Rumah sakit Umum (RSU)

Hidayah Boyolaliberupa standar indikator mutu utama yang merupakan bagian dari

standar akreditasi rumah sakit.
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b. Analisis Kepatuhan Pelaksanaan Prosedur Komunikasi Efektif

Dalam penelitian in penulis akan menganalisis kemungkinan alternatif strategi untuk

meningkatkan kualitas pelayanan yang muncul dari Indikator Mutu Manajemen Rumah

Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali.

c. Alternatif Strategi

Dalam hal ini penulis akan mengkorelasikan antara alternatif strategi yang muncul

dengan program-program peningkatan kualitas pelayanan yang telah ada di RSU

Hidayah Boyolali. Alternatif strategi yang muncul ini kemudian dijadikan sebagai dasar

penentuan strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum

(RSU) Hidayah Boyolali.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Indikator Mutu Keselamatan Pasien Rumah Sakit Umum (RSU)

Hidayah Boyolali

Insiden keselamatan pasien adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi

yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien

yaitu KTD, KNC, KTC, KPC. KTD adalah insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien.

KNC adalah terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien, KTC adalah insiden

yang sudah terpapar tapi tidak cedera, KPC adalah kondisi potensial cedera (Permenkes RI No

1691, 2011).

KTD tahun 2000 menurut penelitian di RS Utah dan Colorado: 2,9%, yang meninggal:

6,6%. Di New York: 3,7%, angka kematian 13,6%. Angka kematian akibat KTD/Adverse

event rawat inap diseluruh Amerika serikat 33,6 juta/tahun: 44.000-98.000/tahun. WHO pada

tahun 2004 mengumpulkan angka penelitian rumah sakit di berbagai Negara: Amerika,

Inggris, Denmark, dan Australia, ditemukan KTD dengan rentang 3,2– 16,6 %, dengan data

tersebut akhirnya berbagai negara mengembangkan sistem keselamatan pasien (Depkes RI,

2008). Laporan insiden keselamatan pasien di Indonesia berdasarkan Propinsi menemukan

dari 145 insiden yang dilaporkan sebanyak 55 kasus (37,9%) di wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan jenisnya dari 145 insiden yang dilaporkan tersebut didapatkan KNC: 69 kasus

(47,6%), KTD: 67 kasus (46,2%) dan lain-lain: 9 kasus (6,2%) (Suparti, dkk, 2014).

3.1.1. Aspek Kepatuhan Pelaksanaan Identifikasi Pasien Rawat Inap

Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali telah memiliki sebuah regulasi tentang

prosedur identifikasi pasien yaitu SK direktur dengan nomor 201/SPO/RSHB/II/2016

tentang standar operasional prosedur kebijakan identifikasi pasien rawat inap di RSU
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Hidayah Boyolali. Adapun Indikator aspek kepatuhan pelaksanaan identifikasi pasien

tersebut antara lain:

a. Pasien Menggunakan Gelang Pengenal

Semua pasien rawat inap, rawat jalan dan IGD atau yang akan menjalani prosedur atau

tindakan harus diidentifikasi dengan benar selama menjalani masa perawatan di rumah

sakit. Hal ini telah disessuiakan dengan standar operasional prosedur Rumah Sakit Umum

(RSU) Hidayah Boyolali melalui SK Direktur Utama nomor 202/SPO/RSHB/II/2016

tentang pedoman pelaksanaan pemakaian gelang kepada pasien.

Grafik 1. Prosentase Jumlah Pasien Rawat Inap Dengan Gelang Terpasang dan Tidak
Terpasang Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali 2017

Sumber: Data Sekunder, 2017

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada bulan Januari prosentase pemakaian gelang

identitas sebesar 73%, pada bulan Februari mengalami kenaikan menjadi 77%, pada bulan

Maret mengalami kenaikan kembali menjadi 79%, pada bulan April 86%, pada bulan Mei

91%, pada bulan Juni 94%, pada bulan Juli 98%, pada bulan Agustus 98,3%, pada bulan

September 98,7%, pada bulan Oktober 99,5%, dan dan terus mengalami kenaikan sampai

pada bulan November dan Desember prosentase pasien dengan gelang identitas terpasang

adalah sebesar 100%. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa identifikasi pasien rawat inap

melalui pemasangan gelang identitas telah dilakukan secara maksimal dan mengalami

peningkatan disetiap bulanya, artinya bahwa Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali

telah melakukan identifikasi pasien ini secara kontinyu  kepada seluruh pasien.

b. Warna Gelang Identitas Sesuai Dengan Jenis Kelamin Pasien

Pemasangan gelang identitas juga harus menyesuaikan dengan prosedur lain yaitu gelang

identitas disesuaikan dengan jenis kelamin pasien yang dirawat inap. Adapun pembedaan

identitas pasien berdasarkan warna gelang pasien yaitu: gelang identitas dengan warna merah

muda adalah untuk pasien dengan jenis kelamin perempuan, gelang identitas pasien dengan
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warna gelang biru muda untuk pasien dengan jenis kelamin laki-laki sedangkan gelang

identitas pasien dengan warna putih untuk pasien dengan kondisi jenis kelamin ganda

(ambigu). Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali telah menerapkan prosedur

pemberian gelang identitas pasien sesuai dengan jenis kelamin nya. Hal ini didasarkan pada

standar mutu utama Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali dalam melakukan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas.

c. Gelang Pengenal Memuat Dua Data Identitas

Dalam hal ini, Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali telah melakukan prosedur

pemberian identitas kepada pasien dengan cara memberikan minimal dua identitats berupa

nama dan tanggal lahir pasien kepada seluruh pasien yang melakukan rawat inap di Rumah

Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali. Tentu saja hal ini telah disesuaikan dengan setandar

operasional prosedur pelayanan di Rumah Sakit Umum Hidayah Boyolali melalui SK direktur

utama.

d. Warna Gelang Pengenal Tambahan Sesuai Dengan Kondisi Pasien

Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali kepada seluruh pasien yang melakukan rawat

inap, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Grafik 2. Prosentase Penambahan Tambahan Gelang Identitas Warna Kuning Rumah Sakit
Umum (RSU) Hidayah Boyolali 2017

Sumber: Data Sekunder, 2017

Jika dilihat secara seksama data diatas, pada bulan Januari prosentase pemakaian gelang

tambahan warna kuning sebesar 68%, pada bulan Februari mengalami penurunan menjadi

50%, pada bulan Maret kembali mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 74%, pada

bulan April 80%, pada bulan Mei 81%, pada bulan Juni 94%, pada bulan Juli 85%, pada bulan

Agustus 93%, pada bulan September 91%, pada bulan Oktober 94%,  pada bulan November

98% dan terus mengalami peningkatan sampai dengan bulan Desember prosentase pasien
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warna gelang biru muda untuk pasien dengan jenis kelamin laki-laki sedangkan gelang
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dengan gelang tambahan warna kuning adalah sebesar 100%.  Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa Rumah Sakit Umum Hidayah Boyolali telah melakukan prosedur

pemberian gelang identitas tambahan kepada pasien dengan kondisi resiko jatuh. Jika dilihat

dari prosentase kepatuhan pemberian gelang tambahan warna kuning, dapat dilihat bahwa

tingkat kepatuhan petugas medis terhadap prosedur masih naik turun pada awal tahun sampai

pertengahan tahun 2017, namun kepatuhan ini terus meningkat dan mencapai seratus persen

pada akhir tahun 2017.

Grafik 3. Prosentase Pemakaian Gelang Identitas Tambahan Warna MerahRumah Sakit
Umum (RSU) Hidayah Boyolali 2017

Sumber: Data Sekunder, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada bulan Januari prosentase pemakaian gelang

tambahan warna merah sebesar 66%, pada bulan Februari tidak sama seperti bulan

sebelumnya yaitu 66%, pada bulan Maret 77%, pada bulan April 75%, pada bulan Mei 78%,

pada bulan Juni 82%, pada bulan Juli 86%, pada bulan Agustus 86%, pada bulan September

96%, pada bulan Oktober 96%, dan terus mengalami peningkatan sampai pada bulan

November dan Desember prosentase pasien dengan gelang tambahan warna merah adalah

sebesar 100%. Kepatuhan petugas medis Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali dalam

memberikan gelang tambahan warna merah kepada pasien dengan resiko alergi mengalami

tren yang naik turun. Pada bulan Januari 2017 tingkat kepatuhan petugas medis hanya berkisar

66 persen dari jumlah pasien dengan resiko alergi sebanyak 101 pasien

e. Pasien Mengerti Tujuan Pemasangan Gelang

Rumah Sakit umum (RSU) Hidayah Boyolali telah melakukan prosedur tersebut dengan cara

memberikan pertanyaan dan penjelasan mengenai tujuan dari pemasangan gelang identitas

tersebut kepada pasien dalam setiap pelayanan kesehatan yang diberikan. Hal ini dapat dilihat

dari table berikut:
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Grafik  4. Prosentase Pasien Mengetahui Tujuan Pemakaian Gelang IdentitasRumah Sakit
Umum (RSU) Hidayah Boyolali 2017

Sumber: Data Sekunder, 2017

Dari data diatas dapat dilihat bahwa bulan Januari prosentase pasien mengetahui tujuan

pemkaian elang identitas sebesar 65%, pada bulan Februari mengalami peningkatan menjadi

68%, pada bulan Maret 72%, pada bulan April 77%, pada bulan Mei 79%, pada bulan Juni

80%, pada bulan Juli 81%, pada bulan Agustus 82%, pada bulan September 82,4%, pada

bulan Oktober 83,3%, dan pada terus mengalami peningkatan sampai pada bulan November

90% dan Desember 95%. Tingkat pengetahuan pasien di Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah

Boyolali terhadap pentingnya pemasangan gelang semakin meningkat dari waktu ke waktu,

jumlah pasien yang mengetahui tujuan pemasangan gelang pada bulan Januari 2017 hanya

berkisar 55 persen dari keseluruhan pasien yang memakai gelang yaitu 411 pasien. Tetapi

pada bulan Desember 2017 tingkat pengetahuan pasien tentang tujuan pemakaian gelang

identitas mencapai 95 persen. Tentu saja masih terdapat pasien yang tidak mengetahui alasan

pemasangan gelang identitas.

f. Petugas Selalu Menanyakan Identitas Pasien Sebelum Melakukan Tindakan

Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali telah melakukan prosedur identifikasi pasien

dengan cara menanyakan identitas pasien sebelum melakukan tidakan medis baik berupa

tindakan pemeriksaan maupun pengobatan. Hal ini telah disesuaikan dengan SPO dari

Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali dalam rangka mengurangi resiko kesalahan

dalam penangnan pasien yang dapat merugikan pasien dan juga akan menjatuhkan reputasi

rumah sakit sebagai institiusi pelayanan kesehatan.

3.1.2. Aspek Kepatuhan Komunikasi Efektif

3.2 Pelaporan pelayanan dan pemberian informasi melalui lisan atau telepon

menggunakan SBAR dan TBK
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Kerangka komunikasi efektif yang digunakan di rumah sakit adalah komunikasi SBAR

(Situation, Background,Assessment, Recommendation), metode komunikasi ini digunakan

pada saat perawat melakukan handover ke pasien. Komunikasi SBAR adalah kerangka teknik

komunikasi yang disediakan untuk petugas kesehatan dalam menyampaikan kondisi pasien.

SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation), adalah metode terstruktur

untuk mengkomunikasikan informasi penting yang membutuhkan perhatian segera dan

tindakan berkontribusi terhadap eskalasi yang efektif dan meningkatkan keselamatan pasien.

SBAR juga dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan serah terima antara shift atau

antara staf di daerah klinis yang sama atau berbeda. Melibatkan semua anggota tim kesehatan

untuk memberikan masukan ke dalam situasi pasien termasuk memberikan rekomendasi.

SBAR memberikan kesempatan untuk diskusi antara anggota tim kesehatan atau tim

kesehatan lainnya.

Metode SBAR sama dengan SOAP yaitu Situation, Background, Assessment,

Recommendation. Komunikasi efektif SBAR dapat diterapkan oleh semua tenaga kesehatan,

diharapkan semua tenaga kesehatan maka dokumentasi tidak terpecah sendiri-sendiri.

Diharapkan dokumentasi catatan perkembangan pasien terintegrasi dengan baik. Sehingga

tenaga kesehatan lain dapat mengetahui perkembangan pasien.

Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah boyolali telah melakukan prosedur komunikasi

efektif SBAR melalui surat keputusan direktur utama rumah sakit umum hidayah nomor

215/SPO/RSHB/II/2016 tentang standar operasional prosedur komunikasi efektif di

lingkungan Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali. Kebijakan ini mengatur secara

rinci tentang prosedur pelaksanaan komunikasi efektif SBAR (Situation, Background,

Assessment, Recommendation),agar para petugas medis memiliki panduan yang baku tentang

pelaksanaan komunikasi efektif tersebut.

Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali telah melakukan prosedur komunikasi

efektif SBAR dengan baik meskipun angka kepatuhan dari sampel yang di survey masih

fluktuatif, jika dilihat dari jumlah komunikasi yang dilakukan mengalami peningkatan dari

bulan ke bulan. Dari Grafik diatas dapat dilihat juga bahwa jumlah petugas medis yang patuh

terhadap komunikasi efektif  mengalami peningkatan setiap bulannya dan jika di

prosentasekan yaitu pada bulan januari 33 %, bulan februari 50 %  bulan maret 66  % dan

sampai pada bulan desember 86,6%. Hal ini dapat dikatakan bahwa Rumah Sakit Umum

(RSU) Hidayah Boyolali mengalami peningkatan signifikan dalam aspek kepatuhan terhadap

aspek komunikasi efektif. Sebuah rumah sakit dapat dikatakan memiliki tingkat kepatuhan
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komunikasi efektif yang tinggi apabila tingkat kepatuhan petugas medis terhadap pelaksanaan

komunikasi efektif berada pada angka diatas 85%. (Audit Kepatuhan Pelaksanaan

Komunikasi Efektif, 2017)

Berdasarkan standar prosedur operasional yang tertuang dalam SK direktur utama

nomor 214/SPO/RSHB/II/2016 bahwa pelaksanaan komunikasi efektif melalui metode SBAR

dan TBaK harus dilakukan sesuai dengan prosedur baku yang telah ditetapkan dalam SPO,

pemberian pelayanan diwajibkan untuk melakukan konfirmasi secara langsung dengan

memberikan tanda tangan dalam jangka waktu 1x 24 jam. Asessmen SBAR juga wajib diisi

dengan lengkap dan benar dalam rangka menjaga kesalahan informasi medis yang sangat

penting bagi pasien. Uapaya-upaya ini dilakukan untukmemastikan bahwa keselamatan pasien

melalui implementasi komunikasi efektif benar-benar menjadi prioritas Rumah Sakit Umum

(RSU) Hidayah Boyolali.

3.3. Indikator Mutu Keselamatan Pasien Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di

Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali

Sebuah strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit yaitu melalui

implementasi sasaran keselamatan pasien, dalam hal ini indikator mutu utama rumah sakit

berupa sasaran keselamatan pasien dikombinasikan dengan lima karakteristik   kualitas

pelayanan menurut Parasuraman dalam Lupiyoadi (2001:148) tentang bagaimana mengukur

kualitas pelayanan dalam bidang jasa, karakteristik kualitas jasa tersebut antara lain: :

tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy.

3.3.1 Bukti langsung (tangibles)

Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang dikemukan oleh Kotler dan Keller (2009:52), bukti

fisik adalah kemampuan perusahaan dalam menunjukkan penampilan fisik kepada konsumen,

seperti penampilan fasilitas fisik, peralatan personel dan bahan komunikasi. Beberapa

indikator bukti fisik adalah peralatan modern, fasilitas yang tampak menarik secara visual,

karyawan yang memiliki penampilan rapi dan profiesional dan bahan yang berhubungan

dengan jasa mempunyai daya tarik visual.

Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali telah memiliki fasilitas yang dibutuhkan

untuk melayani para konsumen yang ingin melakukan perawatan kesehatan di rumah sakit.

Fasilitas fisik tersebut antara lain: gedung memadai dan mudah dijangkau, tenaga kesehatan

yang kredibel dan sesuai dengan keahlian dan spesialisasinya (dokter, perawat, bidan),

peralatan medis yang menunjang proses pelayanan, fasilitas rawat inap, ambulan serta

perlengkapan-perlengkapan medis lainya yang menunjang kegiatan pelayanan di rumah sakit
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ini (Laporan Hasil Kerja Tahunan, 2017).  Jika dilihat dari aspek bukti langsung (tangible),

Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali telah memenuhi kriteria tersebut sehingga

karakteristik kualitas pelayanan rumah sakit yang didasarkan oleh kriteria bukti langsung

telah dimiliki oleh Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali.

3.3.2. Kehandalan (reliability)

Kotler dan Keller (2009:52) juga menyatakan hal yang tidak jauh berbeda, bahwa

keandalan adalah kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan andal dan

akurat. Beberapa indikator keandalan adalah menyediakan jasa sesuai yang dijanjikan,

keandalan dalam penanganan masalah layanan konsumen, melaksanakan jasa dengan benar

pada saat pertama, menyediakan jasa pada waktu yang dijanjikan, mempertahankan catatan

bebas kesalahan dan karyawan mempunyai pengetahuan untuk menjawab pertanyaan

konsumen.

Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali dalam melakukan pelayanan kesehatan

kepada konsumen juga berdasarkan prinsip-prinsip kehandalan, hal ini terlihat dengan  adanya

SOP (Standart Operational Procedure) terhadap setiap penanganan pelayanan kesehatan

kepada konsumen, pedoman pelaksanaan penanganan kepada pasien disetiap unit kerja, serta

memiliki sistem audit yang bertujuan untuk mengevaluasi dari kinerja tenaga medis yang

berada dirumah sakit. Upaya ini menggambarkan bahwa Rumah Sakit umum (RSU) Hidayah

Boyolali telah benar-benar melakukan berusaha maksimal menjadi lembaga pelayanan

kesehatan yang handal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh

karena itu, jika dilihat dari aspek kehandalan (Reliability) maka Rumah Sakit Umum (RSU)

Hidayah Boyolali telah memenuhi kriteria tersebut dalam menjaga kualitas pelayanan bagi

para konsumen.

3.3.3. Daya tanggap (responsiveness)

Kotler dan Keller (2009:52) juga berpendapat, bahwa daya tanggap adalah kesediaan

membantu konsumen dan memberikan layanan tepat waktu. Beberapa indikator daya tanggap

adalah selalu membantu konsumen tentang kapan layanan akan dilaksanakan, layanan tepat

waktu bagi konsumen, kesediaan untuk membantu konsumen dan kesiapan untuk merespons

permintaan konsumen.

Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali sebagai lembaga pelayanan kesehatan

kepada masyarakat selalu berpegang teguh pada prinsip responsiveness, artinya bahwa dalam

memberikan pelayanan kesehatan petugas medis berupaya merespon setiap insiden dan

keluhan yang ada dengan sebaik-baiknya. Hal ini terlihat dengan adanya pedoman layanan
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IGD 24 jam, layanan ICU, jadwal piket perawat dan dokter serta adanya pedoman

pelaksanaan komunikasi efektif berdasarkan SK Direktur Utama nomor 201/RSHB/II/2016

tentang standar prosedur operasional komunikasi efektif Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah

Boyolali. Hal ini menggambarkan bahwa rumah sakit ini telah memiliki sistem daya tanggap

yang terstruktur dan baku untuk merespon berbagai kemungkinan yang terjadi dalam

melayani konsumen. Oleh karena itu, jika dilihat dari aspek daya tanggap Rumah Sakit

Umum (RSU) Hidayah Boyolali telah memenuhi kriteria tersebut.

3.3.4. Jaminan (assurance)

Pendapat serupa juga dikemukan oleh Kotler dan Keller (2009:62), bahwa jaminan adalah

pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan untuk menunjukkan kepercayaan dan

keyakinan. Beberapa indikator jaminan adalah karyawan yang menanamkan keyakinan pada

konsumen, membuat konsumen merasa aman dalam transaksi dan karyawan selalu sopan.

Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali dalam melakukan pelayanan kesehatan

kepada masyarakat memberikan jaminan berupa jaminan keselamatan, jaminan pengetahuan,

jaminan kesopanan dan jaminan kespesialisasian. Hal ini terlihat dengan adanya tenaga medis

baik dokter, perawat maupun bidan yang memiliki pengetahuan dan spesialisasi sesuai dengan

bidang layanan mereka masing-masing. Misalnya pasien dengan keluhan medis penyakit

dalam maka dokter yang menangani juga merupakan dokter yang memiliki pengetahuan dan

spesialisasi dibidang penyakit dalam dengan gelar SP.Pd, begitu juga dengan pasien yang

memiliki keluhan-keluhan lainya. Ini dilakukan dalam rangka memberikan jaminan

(assurance) kepada konsumen bahwa di rumah sakit ini mereka mendapatkan pelayanan

sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Jika dilahat dari aspek kualitas pelayanan

assurance maka Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali telah memenuhi kriteria

tersebut.

3.3.5. Empati (empathy)

Empati adalah kondisi memperhatikan dan memberikan perhatian pribadi kepada

konsumen (Kotler dan Keller,2009:72). Beberapa indikator empati adalah memberikan

perhatian pribadi kepada konsumen, karyawan yang menghadapi konsumen dengan cara yang

penuh perhatian, mengutamakan kepentingan terbaik konsumen, karyawan yang memahami

kebutuhan konsumen dan jam bisnis yang nyaman.

Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali dalam menjaga kualitas pelayananya juga

memperhatikan aspek empati ini. Karakteristik empati menekankan perlunya memperhatikan

lebih kepada pasien yang sedang melakukan perawatan medis. Upaya ini juga telah
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terstandarisasi oleh Rumah Sakit Hidayah sendiri dalam bentuk pedoman penanganan pasien

yang tercantum dalam SK Direktur nomor 213/SPO/RSHB/II/2016. Hal ini bertujuan untuk

meningkatkan fungsi dan kemampuan memuaskan kebutuhan pasien serta mencapai tujuan

personal yang realistis. Oleh karena itu, pada dasarnya jika dilihat dari karakteristik empati,

pelayanan di Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali telah memenuhi kriteria tersebut.

3.4. Alternatif Strategi Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit

Umum (RSU) Hidayah Boyolali

Menurut David (2006) strategi merupakan cara untuk mencapai sasaran jangka

panjang. Jadi rencana strategi adalah serangkaian rencana yang akan dijalankan untuk

mencapai sasaran jangka panjang. Proses manajemen strategi juga telah banyak

dikembangkan dengan baik oleh organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya dalam

mencapai efisiensi dan efektivitas.

Alternatif strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui implementasi

indikator keselamatan pasien (patient safety) dengan aspek kepatuhan identifikasi pasien

rawat inap dan aspek kepatuhan komunikasi efektif serta dikombinasikan dengan karakteristik

kualitas pelayanan Rumah Sakit umum (RSU) Hidayah Boyolali maka didapatkan beberapa

alternatif strategi yang dapat diterapkan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas

pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali yang berorientasi kepada

terbentuknya pelanggan yang setia atau loyal (customer loyalty). Alternatif strategi tersebut

dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. Alternatif Strategi
Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali

Indikator Sasaran

Keselamatan Pasien
Identifikasi Masalah Rumah Sakit Alternatif Strategi

Kepatuhan identifikasi pasien

rawat inap

Ketidakpatuhan Petugas Medis Terhadap SPO

Identifikasi Pasien
Monitoring dan Evaluasi SPO Identifikasi Pasien

Kelalaian Petugas Medis dalam Identifikasi

Pasien

Sosialisasi Berkala Tentang Kepatuhan Terhadap SPO

Identifikasi Pasien

Pasien Tidak Mengetahui Tujuan Pemakaian

GelangIdentitas

Sosialisasi Berkala SPO Pemakaian Gelang Identitas

dari Petugas Medis Kepada Pasien

Kepatuhan Komunikasi efektif

Ketidakpatuhan Petugas Medis Terhadap SPO

Komunikasi Efektif

Audit Berkala Tentang Kepatuhan Terhadap SPO

komunikasi Efektif

Kelalaian Petugas dalam Komunikasi Efektif Sosialisasi Berkala Tentang SPO Komunikasi Efektif
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4. PENUTUP

4.1 Indikator Mutu Keselamatan Pasien Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali

4.1.1. Aspek Kepatuhan Pelaksanaan Identifikasi Pasien Rawat Inap

Aspek kepatuhan pelaksanaan identifikasi pasien rawat inap merupakan salah satu indikator

mutu keselamatan pasien di sebuah rumah sakit, pelaksanaan identifikasi ini memiliki tujuan

agar pasien yang dirawat mendapatkan pelayanan identifikasi yang tepat untuk menghindari

kesalahan identifikasi dan salah diagnosis. Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali telah

memiliki sebuah regulasi tentang prosedur identifikasi pasien yaitu SK direktur dengan nomor

201/SPO/RSHB/II/2016 tentang standar operasional prosedur kebijakan identifikasi pasien

rawat inap di RSU Hidayah Boyolali. Adapun Indikator aspek kepatuhan pelaksanaan

identifikasi pasien tersebut antara lain:

1) Pasien Menggunakan Gelang Pengenal

2) Warna Gelang Identitas Sesuai Dengan Jenis Kelamin Pasien

3) Gelang Pengenal memuat dua data identitas

4) Warna Gelang Pengenal Tambahan Sesuai Dengan Kondisi Pasien

5) Pasien mengerti tujuan pemasangan gelang

6) Petugas Selalu Menanyakan Identitas Pasien Sebelum Melakukan Tindakan

4.1.2. Aspek Kepatuhan Pelaksanaan Komunikasi Efektif

Aspek kepatuhan terhadap aspek komunikasi efektif merupakan sebuah regulasi yang dibuat

oleh rumah sakit dan harus dijalankan oleh semua petugas medis yang ada dirumah sakit

tersebut. Proporsi komunikasi verbal, lisan atau telepon yang dilakukan dengan menggunakan

metode SBAR dan TBK secara benar, dengan elemen pengukuran sebagai berikut:

4.1. Pelaporan pelayanan dan pemberian informasi melalui lisan atau telepon

menggunakan SBAR dan TBK

Kerangka komunikasi efektif yang digunakan di rumah sakit adalah komunikasi SBAR

(Situation, Background, Assessment, Recommendation), metode komunikasi ini digunakan

pada saat perawat melakukan handover ke pasien. Komunikasi SBAR adalah kerangka

teknik komunikasi yang disediakan untuk petugas kesehatan dalam menyampaikan kondisi

pasien.

4.3. Indikator Mutu Keselamatan Pasien Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di

Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali
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Sebuah strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit yaitu melalui

implementasi sasaran keselamatan pasien, dalam hal ini indikator mutu utama rumah sakit

berupa sasaran keselamatan pasien dikombinasikan dengan lima karakteristik   kualitas

pelayanan menurut Parasuraman dalam Lupiyoadi (2001:148) tentang bagaimana mengukur

kualitas pelayanan dalam bidang jasa, karakteristik kualitas jasa tersebut antara lain: :

tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy.

a. Bukti langsung (tangibles)

b. Kehandalan (reliability)

c. Daya tanggap (responsiveness)

d. Jaminan (assurance)

e. Empati (empathy)

4.4. Alternatif Strategi Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit

Umum (RSU) Hidayah Boyolali

Alternatif strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui implementasi indikator

keselamatan pasien (patient safety) dengan aspek kepatuhan identifikasi pasien rawat inap dan

aspek kepatuhan komunikasi efektif serta dikombinasikan dengan karakteristik kualitas

pelayanan Rumah Sakit umum (RSU) Hidayah Boyolali maka didapatkan beberapa alternatif

strategi yang dapat diterapkan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan bagi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap Rumah Sakit Umum (RSU) Hidayah Boyolali yang berorientasi kepada terbentuknya

pelanggan yang setia atau loyal (customer loyalty). Alternatif strategi tersebut dapat dilihat

dalam tabel berikut:

a. Monitoring dan Evaluasi SPO Identifikasi Pasien

b. Sosialisasi Berkala Tentang SPO Komunikasi Efektif

c. Sosialisasi Berkala SPO Pemakaian Gelang Identitas dari Petugas Medis Kepada Pasien

d. Audit Berkala Tentang Kepatuhan Terhadap SPO komunikasi Efektif

e. Sosialisasi Berkala Tentang Kepatuhan Terhadap SPO Identifikasi Pasien
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