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PERTANYAAN:

• Apakah Asuhan kep yg diberikan sudah sesuai 
standart ???



Pendahuluan 



Latar Belakang

• Pelayanan prima pada dasarnya ditujukan untuk 
memberikan kepuasan kepada pasien. 

• Pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit harus 
berkualitas dan memenuhi lima dimensi mutu yang 
utama yaitu: 
– Tangibles (Penampilan)
– Reliability (kesesuaian janji)
– Responsiveness(pelayanan yang tepat )
– Assurance  (Jaminan pelayanan)
– Empathy



• Empat hal utama dalam upaya penjagaan 
mutu yaitu : 
– standar kualitas
– aktivitas pelayanan yang berkualitas
– dokumentasi yang berkualitas
– evaluasi kualitas



• Evaluasi kinerja rumah sakit dilaksanakan 
dalam dua sudut pandang yaitu internal and 
external evaluation 

• Pelaksanaan evaluasi internal misalnya
– Gugus Kendali Mutu (GKM), 
– Problem Solving for Better Health (PSBH),
– Total Quality Management (TQM), 
– Audit Medik, dan Audit Keperawatan 



Mengapa perlu audit?

• Secara klinik bermanfaat
• Mendorong teamwork
• Meningkatkan patient care/safety
• Finansial (kadang-kadang)
• Keharusan dengan adanya UU



Siapa saja yg terlibat dlm audit 

• Komite Keperawatan (Sub-Komite Mutu 
Profesi)

• Tim Ad-hoc Audit medik (Tim Kerja),mitra 
bestari/peergroup

• Asisten Audit medik (Rekam Medik)



Reaksi

• Bersemangat
• Sinis
• Kewajiban
• Meragukan
• Melelahkan



Audit yang Efektif

• Merupakan kegiatan pembelajaran
• Mendorong pengertian
• Efisiensi sumber daya
• Meningkatkan standar
• Mendorong perubahan
• Sumber informasi
• Mendorong proses penilaian sejawat
• Melibatkan pasien



Penetapan topik audit

•  Rapat Komite Keperawatan menentukan topik 
audit yang diikuti oleh Direksi dan Sub-Komite 
Mutu Profesi, berdasar:

• Data rutin rumah sakit
• Survey kepuasan pasien
• Observasi pemberian pelayanan
• Masukan (direksi, asuransi, unit-unit, dll)



Pemilihan topik Audit:

• Dapat diperbaiki
• High risk, cost, volume, problem
• Ada dukungan atau konsensus dari para klinisi
• Ada clinical guidelines-nya



Tujuan Audit

• Memastikan atau memperbaiki mutu
• Tidak hanya ”menghitung jumlah” atau ”memeriksa” 

tapi lebih
• terfokus dalam usaha peningkatan mutu pelayanan.
Contoh:
”Apakah kita telah memberikan pelayanan keperawatan 

terbaik pada
  pasien dengan ca-mamme?”
 ”Apakah asuhan keperawatan pasien post-operasi 

jantung sudah sesuai dengan guidelines?”
 “Meningkatkan manajemen pelayanan keperawatan 

pada pasien dengan ulkus diabetes”



Sasaran:

”untuk meyakinkan bahwa...”:
1. Appropriateness: Apakah pentalaksanaan 

yang dilakukan sudah sesuai standar?
2. Timeliness : Apakah pentalaksanaan yang 

diberikan ”tepat waktu”?
3. Effectiveness : Apakah pentalaksanaan yang 

diberikan memberikan hasil sesuai dengan 
yang diharapkan?



Contoh
• Topik Audit: Storke haemoragic
• Tujuan Utama: Meningkatkan mutu asuhan 

keperawatan pasien dengan storke 
haemoragic

• Sasaran: 
• Untuk meyakinkan bahwa storke haemoragic 

dirawat sesuai standar
• Untuk yakinkan bahwa asuhan keperawatan 

storke haemoragic diberikan dengan ”tepat 
waktu”



Pelaksanaan

• Umumnya dikerjakan oleh Asisten Panitia 
Audit (staf RM) berdasar Instrumen Audit

• Memisahkan rekam medik yang mengandung 
penyimpangan (tidak sesuai standar)

• Hasil dicatat dalam bentuk kode



Kode Hasil Audit

• Kode 1 : Sesuai kriteria
• Kode 2 :Tidak sesuai kriteria tapi memenuhi 

perkecualian (ada alasan/justifikasi)
• Kode 3 :Tidak sesuai kriteria tidak memenuhi 

perkecualian



Perkecualian

• Keadaan-keadaan yang mungkin merupakan 
alasan bagi sebuah catatan medik untuk tidak 
memenuhi kriteria.

• Merupakan suatu keadaan klinis yang ada dan 
dapat menerangkan alasan tidak terpenuhinya 
suatu kriteria.



PENGERTIAN

• Audit klinik kegiatan penilaian mutu pelayanan 
yang dilakukan para pemberi jasa pelayanan 
kesehatan langsung (oleh dokter, perawat, dan 
atau profesi lain) 

• Menurut Elison, audit keperawatan secara 
khusus merujuk pada pengkajian kualitas 
keperawatan klinis. 



 Audit Keperawatan

• Goster Walfer: 
– Suatu cara untuk mengetahui apakah praktek 

keperawatan telah dilakukan dengan baik
– Audit adalah dimana perawat dapat menentukan 

standar  dari sudut pandangnya sendiri dan 
menggambarkan praktek keperawatan yang aktual

• Elison : menilai kualitas keperawatan klinis



Tujuan

• Mengevaluasi pemberian pelayanan 
keperawatan

• Mencapai pelayanan keperawatan yang 
berkualitas

• Menstimulasi pelaporan yang lebih baik 
• Berfokus pada pemberian pelayanan bukan 

pada pemberi layanan
• Berkontribusi terhadap penelitian. 



Langkah-langkah audit



1. Identifikasi masalah

• Hal-hal yang dapat dipertimbangkan dalam 
pemilihan topik adalah :

– Adanya standar nasional dan pedoman yang menjadi 
rujukan praktik klinis yang lebih efektif

– Area yang menjadi masalah dapat dijumpai di lahan 
praktik

– Rekomendasi dari pasien dan masyarakat
– Berpotensi jelas untuk meningkatkan pemberian 

pelayanan
– Kaitan dengan volume, risiko dan biaya tinggi jika upaya 

perbaikan diterapkan



2. Menetapkan kriteria dan standar

• Kriteria adalah pernyataan eksplisit yang 
didefinisikan sebagai elemen representatif 
dari pelayanan yang dapat diukur secara 
objektif.

• Standar adalah aspek pelayanan yang dapat 
diukur, yang selalu didasarkan pada hasil 
penelitian yang terbaik (ekspektasi tiap 
kriteria)



3. Pengumpulan data

• Untuk menjamin pengumpulan data tepat dan teliti, 
dan hanya informasi penting yang dikumpulkan, 
tentunya detail dari hal-hal yang akan di audit 
ditetapkan sejak awal. Diantaranya adalah :

• Kelompok yang termasuk pengguna pelayanan, 
dengan tanpa perkecualian

• Profesional kesehatan yang termasuk pemberi 
pelayanan

• Periode penerapan dari kriteria



4. Membandingkan hasil pengumpulan data 
dengan standar

• Tahap ini merupakan tahap analisis
• hasil dari pengumpulan data dibandingkan 

dengan kriteria dan standar. 
• Hasil akhir dari analisis adalah apakah 

standar sudah sesuai, 
• jika dapat diaplikasikan, identifikasi alasan 

ketidaksesuaian standar dengan kasus.



 Analisa masalah dg diagram tulang ikan



5. Melakukan upaya perbaikan

• Dibuat rekomendasi perbaikan. 
• Rencana kegiatan dilaporkan untuk 

menentukan siapa yang akan menyetujui, 
apa yang akan dilakukan dan kapan akan 
dimulai. 

• Tiap-tiap poin sebaiknya didefinisikan 
dengan jelas termasuk nama-nama individu 
yang akan bertanggung jawab dan target 
waktu pencapaian.



Menindaklanjuti hasil audit

Hasil audit yaitu
• Hasil → telah memenuhi standar atau belum
• Rencana upaya perbaikan pelayanan 

keperawatan



Tindak lanjut perubahan yang efektif

• Ditujukan pada yang kompeten

• Ada batas waktu

• Tanggung jawab ditegaskan & 
dikomunikasikan

• Dibuat rencana secara detail (POA)

– Permasalahan, rencana tindakan, pelaksana, 
batas waktu, persetujuan yang berwenang



 Penyusunan POA tindak lanjut audit
Tindak
lanjut

Tujuan Indikator
Keberhasilan

Penanggung 
jawab

Jangka 
waktu

Biaya

1…

2…

3…

4…

5….



Melakukan re-audit (second audit cycle)

• Re-audit keperawatan yaitu peningkatan mutu 
pelayanan yang bagaimana yang ingin dicapai 
pada audit ke dua



Reaudit
• Lakukan audit medik ulang setelah selesai 

melakukan intervensi
– Audit terhadap pasien yang datang setelah 

intervensi 
– Jumlah rekam medis yang hampir sama
– Kriteria dan Perkecualian yang sama
– Evaluasi apakah telah ada perbaikan, bila tidak 

maka perlu dirumuskan tindak lanjut yang baru



Beda Audit & Penelitian
Audit Penelitian

Tidak random Dapat dilakukan random

Membandingkan antara kinerja aktual dgn 
standar

Mengidentifikasi  pendekatan yang 
terbaik kemudian membuat standar

Biasanya dilakukan oleh pemberi 
pelayanan

Biasanya dilakukan oleh peneliti

Tidak melibatkan investigasi treatmen 
baru, namun mengevaluasi penggunaan 
treatmen yang sedang dilakukan

Membandingkan antara treatmen baru 
dengan placebo

Review rekam medis dilakukan oleh orang 
yang biasa mengaksesnya

Membutuhkan akses bagi orang-orang 
yang biasanya tidak boleh mengakses

Tidak membutuhkan consent etik Harus dilakukan consent etiki



1. Retrospektive : 
• pengkajian mendalam terhadap kualitas 

pelayanan keperawatan setelah pasien pulang.
• Metode mengevaluasi kualitas pelayanan 

keperawatan dengan menilai pelayanan 
keperawatan yang di refleksikan dalam rekam 
medis pasien yang sudah pulang

• Pada tipe ini, perilaku khusus dideskripsikan 
melalui pertanyaan dan penilai akan mencari 
jawabannya di dalam rekam medis 



• Contoh
– Apakah proses pemecahan masalah menggunakan 

renpra?
– Apakah pengumpulan data dilakukan secara 

sistematis?
– Apakah ada deskripsi kegiatan rutin pasien 

sebelum masuk rs ?
– Apakah hasil tes lab digunakan dalam 

perencanaan keperawatan
– Apakah perawat melakukan pengkajian fisik? 

Apakah hasilnya digunakan?
– Apakah diagnosa keperawatan dibuat?



2. Concurrent review: 
    evaluasi dilakukan mewakili pasien-pasien 

yang masih dilakukan perawatan. Termasuk 
mengkaji pasien langsung sebelum kriteria 
ditetapkan, melakukan interview pada 
perawat yang bertanggungjawab thd 
pelayanan pasien dan melakukan review 
catatan dan rencana keperawatan pasien



Langkah-langkah audit 
 (permenkes 49, 2013)

1) pemilihan topik yang akan dilakukan audit; 
2) penetapan standar dan kriteria; 
3) penetapan jumlah kasus/sampel yang akan 

diaudit; 
4) membandingkan standar/kriteria dengan 

pelaksanaan pelayanan; 
5) melakukan analisis kasus yang tidak sesuai 

standar dan kriteria; 
6) menerapkan perbaikan; 
7) rencana re-audit



Keuntungan audit keperawatan

• Dapat digunakan sebagai metode penilaian di 
seluruh area keperawatan

• Sistem skoringnya mudah
• Hasilnya mudah dipahami
• Mengkaji pekerjaan semua yang terlibat di 

dalam catatan pelayanan



Kekurangan audit keperawatan
• Menilai outcome dari nursing process, sehingga tidak 

begitu bermakna di area dimana nursing process 
belum di implementasikan

• Banyak komponen yang overlapping membuat analisa 
menjadi sulit

• Membutuhkan waktu
• Membutuhkan tim yang telah dilatih melakukan audit
• Menghadapi berbagai macam informasi
• Hanya mengevaluasi rekam medis, dilakukan utk 

meningkatkan dokumentasi bukan pelayanan 
keperawatan



Melakukan audit Tidak hanya ”menghitung jumlah” 
atau ”memeriksa” tapi lebih pada usaha peningkatan 
mutu pelayanan. 

Bagian terpenting dari 
siklus audit adalah 
membuat perubahan” 
Baker et al (1999)

HAL YANG HARUS DI INGAT



Cara merencanakan Audit 
Keperawatan di Rumah Sakit

Desain audit  terdiri dari:
• Latar Belakang 
• Tujuan audit harus jelas
• Standar dan kriteria harus ditetapkan (kriteria wajib & kriteria 

tambahan)
• Bagaimana melakukan pencarian literatur
• Pemilihan topik harus jelas sehingga output jelas
• Strategi pengumpulan data
• Penetapan sampel
• Metode analisa data
• Perkiraan waktu audit → mulai dilaksanakan audit sampai 

audit selesai dilaksanakan



CONTOH AUDIT MASALAH 
KEPERAWATAN NYERI AKUT

PADA PASIEN STEMI



LAPORAN AUDIT KEPERAWATAN

NYERI AKUT BERHUBUNGAN DENGAN 
INJURY MYOCARD PADA KASUS STEMI



Latar Belakang
• Penyakit kardiovaskuler merupakan penyebab kematian tertinggi di 

dunia dan telah menjadi masalah global.
• Terdapat 7,2 kematian di seluruh dunia pada tahun 2008 

disebabkan karena penyakit kardiovaskuler(WHO). 
• Data terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2014 penyakit 

jantung koroner menjadi penyebab kematian tertinggi nomor dua 
setelah stroke (Balitbangkes, 2014).

• Sekitar 8,6 juta (2013) mengalami infark myocard, 3 juta STEMI, 4 
juta  NSTEMI. WHO (2004) menyatakan bahwa STEMI merupakan 
penyebab kematian terbesar di dunia .

• 1 juta orang di AS menderita STEMI setiap tahunnya dan 300.000 
orang meninggal sebelum sampai di RS. 

• Tahun 2013 478.000 pasien di Indonesia didiagnosis PJK. 
• 10 besar diagnosis pasien di ICCU RSUP dr Sardjito : STEMI



1. Nyeri akut
2. Intoleransi Aktivitas
3. Penurunan Curah Jantung
4. Cemas
5. Kurang Pengetahuan
6. Resiko Perdarahan



Masalah utama dalam topik audit

• Nyeri akut b.d injury miokard  pada pasien  
STEMI

• Alasan:
• Nyeri akut merupakan masalah yang sering 

dijumpai pada pasien, berdampak pada aspek 
fisiologi/psikologis pasien, menjadi salah satu 
penanda keberhasilan terapi



Tujuan audit
• Tujuan umum

– Mengetahui dan melakukan upaya perbaikan penatalaksanaan 
nyeri  akut pada kasus STEMI 

• Tujuan Khusus
– Mengetahui kemampuan perawat untuk:

• Melakukan asesment karakteristik nyeri: Onset, Pencetus, Quality 
(sifat), Regio/Radiasi, Skala, 

• Mengobservasi adanya petunjuk reaksi non verbal
• Melakukan sentuhan terapetik: masase/sentuhan di area nyeri
• Melakukan edukasi tentang pembatasan  aktivitas selama nyeri

– Mengetahui outcome mengenai:
• Skala 0 dalam 12 jam SMRS
• Pasien tenang bisa istirahat: tidur 
• Pasien paham dan melakukan  pembatasan aktivitas



Kriteria audit
• Berdasarkan hasil diskusi antar anggota kelompok serta 

memperhatikan PPKK STEMI RSUP Dr Sardjito, PERKI 2015 
dan NANDA 2015, NIC 2012 ,maka diputuskan untuk 
melakukan audit dengan kriteria berikut:

1. Melakukan asesment karakteristik nyeri: Onset, Pencetus, Quality 
(sifat), Regio/Radiasi, Skala, 

2. Mengobservasi adanya petunjuk reaksi non verbal

3. Melakukan sentuhan terapetik: masase/sentuhan di area nyeri
4. Melakukan edukasi tentang pembatasan  aktivitas selama nyeri

5. Skala 0 dalam 12 jam SMRS
6. Pasien tenang bisa istirahat: tidur 
7. Pasien paham dan melakukan  pembatasan aktivitas



Pedoman Audit
No Kriteria Standart Perkecualian Data Collection
1 Melakukan asesment karakteristik 

nyeri: Onset, Pencetus, Quality 
(sifat), Regio/Radiasi, Skala

100% g a n g g u a n 
kognitif

Tr i a s e  s e k u n d e r , 
p e n g k a j i a n  a w a l , 
CPPT

2 Mengobservasi adanya petunjuk 
reaksi non verbal

100% - T r i a s e  s e k u n d e r , 
pengkajian awal, CPPT

3 Melakukan sentuhan terapetik: 
masase/sentuhan di area nyeri

100%  C P P T,  F l o w  c h a r t , 
triase sekunder

4 M e l a k u k a n  e d u k a s i  t e n t a n g 
pembatasan  aktivitas selama nyeri

100% gangguan kognitif C P P T,  F l o w  c h a r t , 
triase sekunder PFE

5 Skala 0 dalam 12 jam SMRS 100% - Triase sekunder ,CPPT, 
flow chart 

6 Pasien tenang bisa istirahat: tidur 100% - Triase sekunder ,CPPT, 
flow chart 

7 Pas ien  paham dan  melakukan  
pembatasan aktivitas

100% gangguan kognitif Triase sekunder ,CPPT, 
flow chart , PFE



Populasi dan sampel rekam medik

• Rekam medik yang diaudit berasal dari pasien 
yang datang pada periode Februari 2016 s/d 
Agustus 2016

• Jumlah sampel sebanyak 30 rekam medik, 
tidak memenuhi syarat sampling 1 rekam 
medik , sampel terpakai : 29 rekam medik

• Pengambilan sampel secara acak, disiapkan 
oleh petugas rekam medik



Hasil audit

Hasil audit terdiri dari:
1. Tingkat kesesuaian antara standar 

penatalaksaaan sesuai kriteria dengan 
pelaksanaan dilapangan

2. Penyebab/masalah utama ketidaksesuaian 
(bila ada)

3. Usulan rencana tindak lanjut untuk 
meningkatkan mutu dalam bentuk POA





Karakteristik Pasien berdasarkan Kelas 
Perawatan



Karakteristik Pasien berdasarkan Jenis 
Kelamin



Karakteristik Pasien berdasarkan 
Rentang  Umur



Kriteria Tingkat kesesuaian (%)
Melakukan asesment karakteristik 
nyeri: Onset, Pencetus, Quality (sifat), 
Regio/Radiasi, Skala, Time

83.3%

Mengobservasi adanya petunjuk 
reaksi non verbal,

26.7%

Melakukan sentuhan terapetik: 
masase/sentuhan di area nyeri, 6.7%
M e l a k u k a n  e d u k a s i  t e n t a n g 
pembatasan  aktivitas selama nyeri, 3.3%
Skala 0 dalam 12 jam SMRS 60.0%
Pasien tenang bisa istirahat: tidur 56.7%
Pa s i e n  p a h a m  d a n  m e l a k u k a n  
pembatasan aktivitas 3.3%



2. Penyebab masalah ketidaksesuaian

• Faktor manajemen:
– Belum ada pelatihan yang spesifik
– PPKK belum tersosialisasi  dengan baik

• Faktor klinisi:
– Perawat belum paham dalam pendokumentasian  

askep



Perawat tdk mendoku
mentasikan

Tidak tahu

Blm ada pelatihan
spesifik

PPKK blm tersosialisasikan

MANUSIA Management

PERALATAN



Tindaklanjut Tujuan Indikator keberhasilan Penanggung jawab J a n g k a 
waktu

Biaya

CPD 
penatalaksana
an 
keperawatan 
nyeri pada 
STEMI

Perawat mampu 
melakukan 
penatalaksanaan 
nyeri  pada  
STEMI

Nilai akhir  post test CPD > 
85

KFK jantung, gadar, 
intensif

Mg I 
Sept

 

Sosialisasi 
PPKK  pada 
setiap serah 
terima jaga 
malam - pagi

Perawat  paham  
tentang PPKK 
STEMI

100 % perawat tersosialisasi 
PPKK STEMI

KFK jantung, gadar, 
intensif

Mg I – II 
Sept

 -

Implementasi
M e l a k u k a n 
pendokument
asian asuhan 
keperawatan 
d i  r e k a m 
medik

Perawat mampu 
m e l a k u k a n 
d o k u m e n t a s i 
p a d a  p a s i e n 
dengan STEMI

1 0 0  %  Pe ra w a t  m a m p u 
melakukan dokumentasi 
keperawatan pada pasien 
dengan STEMI

KFK jantung, gadar, 
intensif

S e p t -
Nov-



Tindaklanjut Tujuan Indikator keberhasilan P e n a n g g u n g 
jawab

Jangka 
waktu

Biaya

M e l a ku ka n 
D R K  A s k e p 
STEMI

P e r a w a t 
m em pe ro le h 
p e n i n g ka t a n 
pengetahuan 
tentang STEMI

Terlaksana DRK di masing 
masing ruang perawatan 
di area KFK jantung, gadar, 
intensif

KFK jantung, gadar, 
intensif

M g  I I I 
Sept

 

M e l a ku ka n 
r e  a u d i t 
keperawatan

M e n g e t a h u i 
p e n c a p a i a n 
implementasi 
a u d i t 
keperawatan

Terlaksana audit sejumlah 
30 sampling rekam medik

KFK jantung, gadar, 
intensif

Nov Mg 
III

 

M e m b u a t 
laporan akhir

M e n y u s u n 
dokumen audit 
keperawatan

Berkas dokumen audit 
keperawatan tersusun 

KFK jantung, gadar, 
intensif

Des Mg 
I

 



• Mohon agar dapat disetujui untuk 
melaksanakan POA dalam rangka untuk 
meningkatkan mutu pelayanan keperawatan 
di RSUP Dr Sardjito
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Terimakasih

Mohon masukan




