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BAB I 

DEFINISI 

 

1.1. Pengertian. 

1. Audit Klinik ( Clinical Audit ) adalah suatu kegiatan peningkatan mutu 

proses dan hasil daripelayanan klinik ( clinical care ), yang dilakukan 

dalam bentuk telaah sistematis  terhadap pelayanan medik yang telah 

diberikan dibandingkan dengan kriteria / standar yang dinyatakan secara 

eksplisit , dan diikuti dengan upaya perbaikan ( NICE , 2002 ), sehingga 

audit klinik dapat disebut juga sebagai audit medic. 

2. Audit Klinik mencakup audit pelayanan medik, pelayanan keperawatan 

dan pelayanan penunjang medik, sehingga audit klinik 

mengintergrasikankegiatan audit medik dan audit keperawatan . 

3. Definisi Audit Klinik / Audit Medik  adalah : 

a. suatu telaah kritis dan sistematis terhadap mutu pelayanan klinik, 

termasuk prosedure diagnosis dan terapi, penggunaan sumber daya 

rumah sakit, dan hasil serta mutu hidup ( quality of life ) dari pasien  

b. sebuah proses peningkatan mutu yang bertujuan meningkatkan 

pelayanan dan hasil  pasien melalui tinjauan pelayanan secara 

sistematis terhadap kriteria yang jelas dan implementasi perubahan . 

4. Siklus Audit Klinik /Audit Medik  adalah suatu  tahapan – tahapan yang 

harus dijalani terus – menerus di mulai dari pemilihan topic, penetapan 

criteria, pengumpukan data, menganalisa data, menetapkan perubahan 

dan melakukannya, melakukan re- audit. 

5. Tim Audit adalah suati tim yang bekerja dalam suatu proses audit klinik 

/audit medic yang terdiri dari  : 

a. Komite Medik, dalam hal ini sub Komite Mutu Profesi. 

b. Tim Ad-hoc (tim kerja) yang dibentuk oleh Direktur RS berdasarkan 

usulan Komite Medik. 

c. Asisten Audit adalah staf rekam medis yang bertugas mencari dan 

mengolah data. 
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6. Tim Ad-hoc adalah tim kerja audit medik yang dibentuk oleh direktur,  

bertugas menyusun pedoman dn menentukan kriteria audit klinis; yang 

terdiri dari semua anggota bagian / unit yang terlibat langsung dalam 

proses pelayanan sesuai topic audit. 
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BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

A. Pelayanan Kedokteran. 

B. Pelayana Keperawatan yang berhubungan dengan pelayanan kedokteran. 

C. Pelayanan Penunjang Medik yang berhubungan dengan pelayanan 

kedokteran. 
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BAB III 

TATA LAKSANA 

 

3.1. Memilih Dan Menetapkan Topic. 

Audit klinik / medis dapat meliputi audit struktur, audit proses, maupun 

audit hasil. Rapat penentuan topik audit dilakukan pada rapat komite medik yang 

dihadiri oleh sub komite mutu profesi dan direksi.  

Dasar penentuan topik  adalah dari data –data rutin RS : 

 Data kesalahan medis /medical error. 

 Data survey kepuasan pasien. 

 Data observasi proses pemberian pelayanan. 

 Masukan dari managemen, asuransi, dan unit –unit layanan. 

Topik audit dipilih dengan kriteria / memperhatkan hal-hal  sebagai 

berikut : 

 Proses / kegiatan tersebut dapat diperbaiki. 

 Proses / kegiatan tersebut beresiko tinggi, biaya mahal, volume tinggi. 

 Mendapat dukungan / konsensus semua anggota bagian yang terlibat. 

 Proses / kegiatan tersebut memiliki panduan klinik (clinical 

guidelines), baik nasional maupun internasional sebagai pedoman. 

 

3.2. Menentukan Latar Belakang, Tujuan Dan Sasaran Audit. 

Latar belakang, tujuan dan sasaran audit HARUS  dibuat untuk 

memastikan audit yang dilakukan tetap fokus serta menggunakan waktu dan 

sumber daya sebaik-baiknya. 

Latar belakang isinya : 

 Rasionalitas dan justifikasi topic yang dipilih. 

 Pengertian singkat dari penyakit/ tindakan yang dijadikan topic. 

 Data epidemiologi  yang ada (internasional , nasional, RS 

bersangkutan). 

 Ketersediaan panduan / guedlines dan beberapa isi pentingnya. 

 Permasalahan yang ada. 
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Tujuan berisi : 

Gambaran yang akan dicapai dari suatu audit, yaitu untuk 

MEMASTIKAN atau MEMPERBAIKI mutu pelayanan kesehatan.  

Contoh tujuan audit klinik “ meningkatkan managemen pelayanan 

klinik pada pasien dengan ulkus diabetes “ 

Sasaran berisi  langkah-langkah untuk mencapai tujuan audit , 

yaitu dengan menggunakan aspek dimensi mutu : 

 Appropriatneness  : sesuai dengan standar. 

 Timeliness : tepat waktu. 

 Effectiveness ; hasil sesuai harapan. 

 

3.3. Menyusun Kriteria Audit. 

Kriteria Audit adalah bukti yang diperlukan dan yang HARUS ADA , 

bahwa penderita telah diberikan pelayanan pada taraf yang seoptimal mungkin. 

Kriteria dapat berupa : 

 Diagnosis 

 Pengobatan 

 Tindakan 

 Reaksi penderita 

 Keadaan lain terkait dengan kondisi atau penyakit yang berhubungan 

dengan topic 

Contoh Kriteria audit : 

 Diagnosis : “ harus dilakukan pengukuran   gula darah puasa dan 2 

jam setelah makan”……  

 Pengobatan  : “ harus diberikan obat antidiabetes “ 

 ……………………. 

 ……………………. Dst 

 

 Kriteria audit harus SMART : 

 Spesific : jelas  dan khusus, tidak ambigu, bebas dari kepentingan 

tertentu 

 Measureable : dapat diukur 
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 Agreed : disetujui semua pihak 

 Relevant : besangkut-paut  

 Theoretical sound : ada bukti klinis yang terbaik  dan terbaru 

Perlu diketahui  Kriteria audit BUKAN Kriteria Diagnosis : 

Contoh : Kasus Ulkus DM 

 Kriteria Diagnosis : Pasien menderita Diabetes, ada luka yg sulit 

sembuh. 

 Kriteria Audit :Dilakukan anamnesa riwayat DM  dan pengobatan 

DM, dilakukan pemeriksaan gula darah……. ( tdk berhubungan 

dengan hasil pemeriksaan )… tapi ada tindakan melakukan anamnesa, 

dan pemeriksaan gula darah  

 

3.4. Menyusun Standar, Perkecualian,  Petunjuk Pengambilan Data Dan 

Variasi. 

Standar dipakai untuk menentukan apakah suatu catatan medik memenuhi 

kriteria pedoman audit atau tidak. Contoh pada ulukus diabetes, kriteria  

pemeriksaan gula darah standarnya 100 % harus dilakukan. 

Perkecualian adalah keadaan yang mungkin merupakan alasan bagi sebuah 

catatan medis untuk tidak memenuhi standar  yang berhubungan dengan kondisi 

pasien, misalnya pasien tidak diberikan antibiotic tertentu karena alergi. 

  Perkecualian tidak boleh berhubungan dengan hal diluar klinis pasien 

(misalnya masalah manajemen). Contoh : criteria auditnya adalah harus dilakukan 

pemeriksaan gula darah, namun tidak dilakukan karena alat glukosameter rusak 

atau pasien tidak mampu bayar, ini masalah managemen tidak boleh dimasukan 

dalam perkecualian. 

Petunjuk pengambilan data adalah menunjukan bagian mana dalam rekam 

medis yang dapat diambil sebagai data  (misalnya data diambil pada lembar RM 

01. RM 05 … dsb). 

Variabel adalah hal-hal tertentu baik dari aspek rumah sakit, dokter, 

perawat, pasien yang mempengaruhi mutu pelayanan. Misalnya  pasien dirawat 

diruang kelas 3 banyak terjadi flebitis, maka variabelnya adalah ruang perawatan. 
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Variabel dapat ditentukan berdasarkan : 

 Penelitian sebelumnya. 

 Asumsi tim ad-hoc. 

 

3.5. Memilih Populasi Dan Sampel Audit. 

Populasi dan sampel diambil sesuai dengan topic audit yang sudah 

ditentukan. Jumlah sampel ditentukan  dengan cara : 

 Menetapkan jumlah populasi. 

 Menentukan angka kepercayaan ( mis 90%). 

 Menentukan tingkat ketidak tepatan ( mis 10%). 

 Pakai software program. 

 

CONTOH : 

 

Jumlah  Populasi 
Jumlah Sampel 

(95% kepercayaan ; 5% akurasi) 

50 44 

100 79 

150 108 

200 132 

500 217 

1000 278 

2000 322 

 

Metode pengambilan sampel  dapat dilakukan dengan sampel acak 

sederhana atau dengan sampel bertingkat. 

 

3.6. Mengumpulkan Data Audit. 

Ada 2 cara pengumpulan data audit : 

3.6.1. Retrospektif. 

Mengambil data yang sudah ada / data di masa lampau. 

3.6.2. Prospektif 

Pengumpulan data dilakukan oleh Asisten audit , yaitu staf Rekam Medik 

yang ditunjuk.  Langkah-langkah pengambilan data sebagai berikut : 
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1. Ambil rekam medik  yang menjadi sampel audit, pelajari apakah 

setiap kriteria yang ditentukan telah terpenuhi dalam rekam medik 

tersebut ( lihat kesesuaian). 

2. Tentukan hasil  apakah sesuai criteria, tidak sesuai criteria namun 

memenuhi perkecuaalian justifikasi, atau tidak sesuai criteria dan 

tidakada justifikasi. 

3. Tulis hasil tersebut dalam bentuk kode : 

a. 1 sesuai criteria.  

b. 2 tidak sesuai kriteria tapi ada justifikasi.  

c. 3 tidak sesuai kriteria tidak ada justifikasi. 

4. Memisahkan rekam  medik  yang mengandung penyimpangan (tidak 

sesuai criteria) berdasarkan pedoman dan indtrumen audit yang telah 

disusun oleh tim ad-hoc. 

 

3.7. Menganalisa Data Audit. 

Sebelum analisa dengan tools statistic, terlebih dahulu lakukan re-check 

analisa penyimpangan/perkecualian untukmemastikan apakah hasil audit dari 

asisten audit sudah benar. Re audit dapat dilakukan oleh tim ad hoc. 

Analisa audit klinis umumnya dilakukan dengan statistic deskriptif dan 

RCA (root cause analysis) dengan metoda diagram tulang ikan (fish bone). 

Statistik deskriptif digambarkan dalam bentuk tabel maupun grafik. RCA dipakai 

untuk menemukan penyebab ketidaksesuaian antara kenyataan dan criteria 

standar. 

 

3.8. Menetapkan Perubahan /Plan Of Action. 

Bagian terpenting darisiklus audit adalah mebuat perubahan. Membuat 

perubahan juga merupakan bagian paling sulit. 

Supaya efektif maka perubahan harus : 

 Ditujukan pada yang kompeten, yaitu yang terlibat langsung dalam 

proses pelayanan sesuai topic. 

 Perubahan dilaksanakan dalam batas waktu tertentu (ada dateline 

nya). 
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 Dibuat rencana tindak lanjut ( Plan of Action/ POA )yang menjelaskan 

“ SIAPA melakukan APA dan KAPAN “. 

 Tanggungjawab melakukan perubahan ditegaskan dan 

dikomunikasikan kepada yang berkepentingan ; tim ad-hoc ikut 

mengawasi. 

 Jangka waktu pelaksanaan perubahan tidak lebih dari 3 bulan  untuk 

dilakukan re-audit. 

 

3.9. Re-Audit. 

Tujuan re audit adalah untuk melihat apakah telah terjadi perubahan 

setelah menerapkan POA. Proses re-audit sama dengan proses audit.Uji statistic 

membandingkan proses audit dan re-audit menggunakan chi-square test. 

 

3.10. Menyusun Laporan Audit. 

Laporan audit dibuat dengan format sebagai berikut : 

1. Halaman depan : Judul Audit, nama RS dan bagian, tim audit dan 

tanggal audit). 

2. Daftar Isi. 

3. Ringkasan Eksekutif. 

4. Pendahuluan 

5. Metodologi. 

6. Hasil dan Pembahasan. 

7. Rencana Tindak Lanjut / Plan of Action (POA). 

8. Pelaksanaan tindakan perbaikan. 

9. Hasil re audit. 

10. Kesimpulan dan Saran. 

11. Referensi dan catatan tambahan. 

 

 

 

 

 



 

10 
 

BAB IV 

DOKUMENTASI 

 

Laporan audit akan diserahkan kepada Direktur dan akan 

didokumentasikan dalam hardcopy dan softcopydi Komite Medik . 

 

 


