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Abstract—Munculnya banyak keluhan pelanggan bahkan
sampai tuntutan hukum yang menunjukkan belum baiknya
mutu pelayanan kesehatan kita. Dukungan dari pihak terkait
dalam membangun mutu
dirasakan masih kurang.
Perhitungan biaya mutu di puskesmas diperlukan untuk
memperoleh gambaran berapa cost of good quality yang
harus dialokasikan dalam upaya membangun mutu.
Penelitian bertujuan untuk memperoleh informasi biaya
mutu dan upaya membangun mutu puskesmas melalui
komitmen manajemen puncak dan
dukungan dari
stakeholder di puskesmas Kabupaten Sleman.
Jenis penelitian ini adalah studi kasus deskriptif dengan
rancangan
desain multikasus terjalin. Unit analisisnya
adalah empat puskesmas yang menerapkan SMM dan dua
yang belum menerapkan SMM. Subyek penelitian adalah
dokumen realisasi anggaran tahun 2010 dengan instrumen
check list model PAF (prevention, appraisal, failure),
sedangkan data kualitatif diperoleh dari wawancara.
Hasil studi menunjukkan bahwa rata-rata biaya mutu
puskesmas yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu
(SMM) Rp.70.000.803,00 sedangkan di puskesmas Non
SMM mencapai Rp.31.421.450,00 termasuk di dalamnya
terdapat biaya kegagalan eksternal sebesar Rp. 252.500,00.
Berdasarkan kategori biaya mutu pada puskesmas SMM
adalah P= 67%; A=33%; Finternal=0% dan Feksternal=0 %.
Pada puskesmas non SMM P= 92%; A=7%; Finternal=0%
dan Feksternal=1 %.
Kesimpulan dari studi ini menunjukkan rata-rata biaya
mutu pada puskesmas SMM yang 2,2 kali lipat daripada
puskesmas Non SMM. Dengan mutu yang tidak jauh berbeda
pada kedua jenis puskesmas membuat ISO 9001:2000 perlu
ditinjau ulang atau dikendalikan biayanya. Upaya
membangun mutu puskesmas diawali
dengan adanya
komitmen manajemen puncak dan dukungan stakeholder
yang berupa pengalokasian anggaran biaya mutu khususnya
biaya untuk pencegahan ke arah mutu yang lebih buruk.
Kata kunci : biaya mutu, ISO, SMM, biaya pencegahan,
biaya
kegagalan,
biaya
pemeriksaan/pengawasan,
puskesmas.
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I. INTRODUCTION
Permasalahan utama yang dihadapi oleh pelayanan
kesehatan pada umumnya di banyak negara mencakup 3 hal
yaitu adanya kesulitan dalam mengakses layanan, masalah
pembiayaan kesehatan dan buruknya mutu pelayanan
kesehatan1 .
Isu tentang mutu pelayanan sampai sekarang masih
menjadi hal yang cukup serius. Tidak hanya di negara kita,
bahkan di negara maju sekalipun 2. Bahkan khusus di negara
kita isu buruknya tentang mutu pelayanan kesehatan
ditengarai menyebabkan larinya devisa ke luar negeri secara
besar-besaran.
Sejalan dengan hal tersebut, salah satu isu dalam good
governance di sektor kesehatan di era otonomi daerah yang
belum sepenuhnya berhasil adalah manajemen lembaga
pelayanan kesehatan yang belum berorientasi pada pengguna.
Hal ini
dibuktikan
semakin banyaknya
tuntutan
masyarakat pada pelayanan kesehatan baik yang berkaitan
dengan masalah medik maupun non medik yang mengemuka
di media masa yang terjadi di rumah sakit, puskesmas
bahkan praktik pribadi. Bahkan beberapa kasus keluhan
kesehatan ada yang sampai masuk dalam wilayah hukum 3.
Walaupun istilah mutu
mempunyai banyak
tafsirdanpersepsi. Namun pada dasarnya, secara operasional
mutu adalah sesuatu yang sesuai dengan harapan pelanggan
dimana harapan tersebut digambarkan menjadi sesuatu yang
disebut sebagai dimensi mutu. Yang termasuk dalam dimensi
mutu antara lain adalah keamanan (safety), efficacy
(pelayanan dapat menunjukkan manfaat dan hasil yang
diinginkan pada situasi ideal), appropriateness (pelayanan
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yang relevan dan tepat sesuai kebutuhan pasien), availability
(ketersediaan pelayanan yang dibutuhkan), timeliness
(ketepatan waktu), effectiiveness (keberhasilan dalam kondisi
riil), continuity (berkelanjutan), efficiency (efisiensi
pelayanan) serta respect and caring (sopan santun dan
penuh perhatian)4.
Pada managed care -sebuah konsep dalam dunia
asuransi- diyakini bahwa adanya sebuah upaya perbaikan
mutu berkesinambungan (continuous quality improvement,
CQI) maupun
manajemen mutu total (total quality
management, TQM) adalahmenjadi metode kunci utama5.
Sementara itu managed care sendiri diperkirakan akan
menjadi sangat penting peranannya dalam mewujudkan
situasi universal coverage sesuai dengan roadmap Jaminan
Kesehatan Semesta berdasarkan amanat UU No. 40 tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada
situasi tersebut nantinya akan bertambah jumlah layanan
kesehatan dengan sangat signifikan yang juga perlu
dipersiapkan mutunya.
Hal-hal yang mempengaruhimutusuatu pelayanan cukup
banyak.Komitmen, sikap kepemimpinan dan pelibatan semua
staf juga mempunyai pengaruh yang cukup besar. Selain juga
memang adalah masalah yang menyangkut dari
sisipembiayaan 6.
Studi tentang biaya mutu masih sangat terbatas. Di
Inggris terdapat kurang dari 40% perusahaan yang
mengumpulkan informasi tentang hal tersebut7.
Biaya mutu adalah untuk menghitung biaya yang
berkaitan dengan perbaikan mutu8.Biaya mutu adalah biaya
yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang
kualitasnya buruk. Hal ini mengimplikasikan bahwa biaya
mutu terkait dengan dua subkategori dari kegiatan yang
terkait dengan mutu, yaitu kegiatan karena pengendalian dan
kegiatan karena sebuah kegagalan9.
Kegiatan pengendalian (control activities) dilakukan
untuk mencegah atau mendeteksi kualitas yang buruk,
karena mutu yang buruk adalah mungkin terjadi. Kegiatan
pengendalian ini terdiri dari kegiatan-kegiatan pencegahan
dan penilaian. Sedangkan kegiatan karena kegagalan (failure
activities) dilakukan untuk merespon mutu yang buruk.9
Jadi biaya yang terkait kegiatan seperti diatas akan
terbagi menjadi4kategori: 1) biayapencegahan(prevention
cost); 2) biayapenilaian(appraisal cost); 3) biayakegagalan
internal (internal failure cost) dan 4) biaya kegagalan
eksternal (external failure cost).
Biaya pencegahan merupakan biaya yang dikeluarkan
untuk melakukan aktivitas yang akan dapat mencegah
kerusakan/mutu yang jelek. Pada perusahaan manufaktur
biaya pencegahan terjadi mulai dari tahap awal produksi
yakni mulai pada tahap perancangan sebuah produk9.
Kegiatan yang dikategorikan sebagai pencegahan antara
lain seperti pelaksanaan pelatihan mutu, perencanaan mutu
serta hal-hal yang terkait dengan sebuah rekayasa mutu
seperti penentuan desain dan pengembangan mutu9.
Biaya penilaian pada industri manufaktur menurut
antara lain biaya pemeriksaan material, pemeriksaan
pengepakan, penerimaan produk dan verifikasi pemasok 9.

Biaya kegagalan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan
karena buruknya kinerja (cost of performance defect) selama
proses produksi dan belum akan
diserahkan kepada
pelanggan menjadi biaya kegagalan internal. Sedangkan
kegagalan eksternal adalah biaya yang dipergunakan untuk
memperbaiki barang yang sudah diterima pelanggan tetapi
tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh
pelanggan. Contoh dari yang pertama antara lain adalah :
rework dan recheck. Bahkan istilah lembur dan waktu
menganggur termasuk dalam hal ini. Untuk kegagalan
eksternal termasuk di dalamnya adalah pemberian ganti rugi
serta respon terhadap keluhan pelanggan10.
Biaya mutu dibagi menjadi 2 yaitu biaya pada mutu yang
sudah baik maupun yang belum baik.Cost of compliance
(biaya yang dikeluarkan untuk sebuah kepatuhan) yang
meliputi prevention cost dan appraisal cost. Sebaliknya cost
of non compliance meliputi failure cost yang terdiri dari
biaya kegagalan internal dan eksternal. Sedangkan kalkulasi
total biaya mutu adalah gabungan dari keempatnya. Cost of
compliance juga sering disebut cost of good quality(COGQ)
sedangkan cost non compliance identik dengan cost of poor
quality (COPQ). Sehingga dari sini jenis biaya mutu yang
dikeluarkan bisa menjadi salah satu indikator baik buruknya
mutu sebuah organisasi10.
Dalam sebuah pandangan modern dinyatakan bahwa
anggaran untuk membangun mutu yang bersifat pencegahan
sebenarnya justru akan menjadi investasi yang pada akhirnya
akan menghasilkan penurunan kegagalan beserta biayanya.
Apabila biaya mutu yang baik tidak dianggarkan maka yang
terjadi adalah layanankesehatan jelek yang sebenarnya lebih
besar memakan biaya1.
Namun demikian dalam penganggaran dan realisasi dari
sebuah biaya kepatuhan (cost of compliance) untuk
mendapatkan goodquality tetap dibutuhkan sebuah
pengendalian dengan alasan keterbatasan sumber daya.
Kegiatan yang tidak mempunyai nilai tambah sama sekali
(non value added activity=NVA) mutlak harus dihilangkan
sama sekali. Sedangkan yang masih sulit untuk di hilangkan
dari lembaga (business value added activity=BVA) maka
harus mulai dipikirkan bagaimana harus dikelola dengan
lebih baik10.
Dengan melakukan perhitungan biaya mutu maka akan
dapat dilihat perbedaan biaya mutu bagi puskesmas yang
sudah ISO maupun yang belum, serta juga efektivitasnya.
Perincian masing-masing biaya mutu yang terbagi dalam
jenis prevention cost, appraisal cost dan failure cost serta
biaya mutu total dapat dianalisis menjadi sebuah tools untuk
menilai mutu. Bila failure cost besar maka dapat diartikan
mutunya masih buruk. Sedangkan untuk prevention cost dan
appraisal cost maka tetap perlu dinilai seberapa efisien dan
efektifitasnya untuk dapat menghasilkan mutu layanan yang
baik10.
Informasi biaya mutu bersama dengan faktor lain akan
dapat melihat tingkat dan letak kematangan manajemen
mutu pada sebuah spektrum dengan melalui tabel quality
management maturity grid (Crosby, 1979). Dalam spektrum
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ini terlihat bahwa semakin matang organisasi ditandai
dengan adanya kepastian mutu di dalamnya seperti SMM ,
maka biaya mutunya berkisar pada angka 2,5% sampai
dengan 4,5 % dari penjualan (cost of quality as % of sales).
Sementara pada tingkat kematangan yang lebih rendah biaya
mutu justru sering tidak terlaporkan karena adanya kesulitan
dalam mengidentifikasi atau
seringkali juga terdapat
perbedaan antara biaya mutu yang dilaporkan dengan yang
sebenarnya. Biaya kegagalan biasanya tinggi, namun karena
sistem yang ada tidak mendukung sehingga tidak terlihat
(tersembunyi)6.
Tindakan setelah dilakukan pengukuran biaya mutu dan
dilakukan pengukuran kematangan manajemen mutu maka
akan kembali ke prinsip Deming PDCA (Plan, Do, Check,
Action)11. Bagi organisasi yang belum menerapkan SMM
dapat sebagai advokasi kepada pemangku kepentingan
tentang pentingnya pengalokasian
biaya mutu baik
khususnya biaya pencegahan. Tetapi bagi organisasi yang
sudah melaksanakan SMM maka hal ini dapat sebagai alat
untuk mengevaluasi tingkat biaya mutu yang sudah
dikeluarkan dibandingkan dengan mutu yang diharapkan.

II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus
deskriptif
dengan menggunakan rancangan multikasus
terjalin. Unit analisis adalah empat puskesmas yang
menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 atau
9001: 2008 dan dua puskesmas yang belum menerapkan
ISO.
Metode analisis biaya yang digunakan adalah
mengelompokkan biaya kegiatan yang ada di puskesmas
berdasarkan klasifikasi PAF (prevention, appraisal dan
failure). Untuk menyamakan persepsi dari pihak dinas
kesehatan dan semua puskesmas sampel maka sebelum
dilakukan pengelompokkan dan penghitungan maka
dilakukan kegiatan focus group discussion (FGD) untuk
menyepakati item-item yang masuk dalam kelompok biaya
pencegahan, biaya pemeriksaan/pengawasan serta biaya
kegagalan berdasarkan realisasi dari anggaran pada masingmasing organisasi.
Sehingga akan didapatkan hasil yang akan
dikelompokkan berdasarkan biaya pencegahan, biaya
pemeriksaan/pengawasan dan biaya kegagalan internal
maupun eksternal dari setiap puskesmas. Hasil masingmasing puskesmas juga akan dilakukan perhitungan rata-rata
pada puskesmas ISO dan puskesmas non ISO. Hasil itulah
yang akan dibandingkan dengan output/outcome yang ada.
Wawancara mendalam juga dilakukan dengan kepala
puskesmas dan semua stakeholder penyusunan penganggaran
dalam APBD seperti kepala dinas kesehatan, kepala Bappeda,
anggota DPRD, sekda serta sampai kepada Bupati selaku
kepala daerah kabupaten Sleman. Hasil wawancara
mendalam akan melengkapi hasil penelitian dan
pembahasan terkait dengan penganggaran mutu di puskesmas
kabupaten Sleman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Upaya Membangun Mutu Puskesmas di Kabupaten
Sleman
a. Perlunya dukungan stakeholder terkait dan komitmen
manajemen puncak. Dalam upaya membangun mutu
puskesmas, upaya yang digunakan bisa dari berbagai
macam cara. Adanya biaya mutu khususnya pencegahan
yang dialokasikan dalam anggaran puskesmas tidaklah
muncul secara tiba-tiba. Tetapi direncanakan dan
diusulkan oleh kepala puskesmas secara berjenjang ke
atas sampai panitia anggaran eksekutif dan legislatif.
Dalam hal ini dukungan stakeholder termasuk komitmen
manajemen di dalamnya adalah sangat penting. Hasil
dari penelitian bahwa semua komitmen manajemen
puncak dalam menerapkan SMM masuk dalam kategori
tinggi.
Dengan memberikan input yang tidak berbeda terlalu
jauh anatara puskesmas ISO dan yang Non ISO seperti :
gedung yang terstandar, jumlah ketenagaan, jumlah aset
dan peralatan serta biaya operasional, maka dapat
dikatakan bahwa komitmen untuk membangun mutu
puskesmas tidak hanya melalui ISO saja namun juga
mutu dari sisi input pada Puskesmas yang belum ISO.
b. Pengalokasian dan realisasi cost of good
quality.Selain hal tersebut maka pengalokasian dan
realisasi COPG juga penting sekali. Sebenarnya
pengalokasian dan perealisasian dari COPG juga
merupakan salah satu bukti adanya komitmen
manajemen. Biaya pencegahan (prevention cost) untuk
mencegah mutu ke arah yang lebih buruk seperti biaya
untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas petugas
baik dalam bentuk pelatihan, seminar dan kegiatan
sejenis. Biaya pencegahan lain adalah biaya
pemeliharaan, biaya untuk perencanaan mutu dan
pengadaan barang modal. Sifat dari biaya pencegahan
adalah mandatory.
c. Hasil penelusuran dari dokumen pelaksanaan
anggaran puskesmas tahun 2010 didapatkan hasil bahwa
biaya yang dialokasikan maupun yang direalisasikan
untuk kegiatan pencegahan di puskesmas cukup tinggi.
Bahkan salah satu puskesmas non ISO biaya
pencegahannya lebih tinggi daripada 3 puskesmas ISO
lainnya. Biaya pencegahan yang muncul sebagaimana
terlihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Biaya Pencegahan pada Puskesmas Tahun 2010
Nama
PKM
PKM
ISO 1

Jenis Kegiatan
Pelatihan
250.000

Bantuan
Seminar
1.435.00
0

Pemeliharaan

11.486.000

TOTAL
Pengadaan
Peralatan
4.980.000

Rencana
Mutu
8.620.00
0

26.786.000

5
PKM
ISO 2
PKM
ISO 3
PKM
ISO 4
PKM
non 1
PKM
non
ISO2

0

0

6.240.000

19.483.160

0

10.940.000

5.000.000

50.000.000

1.950.00
0
625.000

10.206.000

45.333.050

720.000

805.000

5.200.000

11.543.000

0

0

7.026.500

25.559.400

2.550.00
0
6.840.00
0
2.650.00
0
1.150.00
0
5.580.00
0

28.273.160
24.730.000
108.814.050
19.418.418
38.165.900

Sumber : Puskesmas Sampel
Sedangkan biaya yang termasuk cost of good quality
yang lain adalah
biaya pemeriksaan dan pengawasan
(appraisal cost), namun jenis biaya ini sifatnya non
mandatory.
Pada puskesmas yang menerapkan ISO biaya tersebut juga
cukup tinggi karena ada kegiatan seperti preassesment,
assesment, dan survailans. Apalagi bila ada hasil audit yang
masih memerlukan perbaikan maka biaya untuk kegiatan
audit ulangan juga diperlukan, namun dalam hal ini di
puskesmas
Kabupaten
Sleman
tidak
ditemukan.
Sedangkankegiatan appraisal pada puskesmas non ISO
biasanya terlihat dari kegiatan monitoring kegiatan yang
tidak terkait dengan audit mutu yang dilakukan oleh auditor
eksternal untuk mendapatkan sertifikasi.
Di dalam tabel
terlihat hanya PKM ISO 4 yang
menganggarkan kegiatan kalibrasi (peneraan alat) namun
saat dilakukan wawancara terungkap bahwa
ternyata
kegiatan kalibrasi di semua puskesmas tetap dilakukan
dengan dana yang ada di rekening dinas kesehatan. Untuk
biaya penilaian dan pengawasan terlihat seperti pada tabel
2.
Tabel 2
Biaya Penilaian dan Pengawasan Puskesmas Sampel
Jenis
Aktivitas

PKM 1
(ISO)

PKM 2
(ISO)

PKM 3
(ISO)

PKM 4
(ISO)

PKM 5
(Non
ISO)

PKM 6
(Non
ISO)

Audit mutu
Preassesment

0

0

0

13.200.000

0

0

Assesment

0

0

27.600.000

27.600.000

0

0

Survailans

0

0

6.600.000

0

0

Kalibrasi
Monitoring
kegiatan
SKPD

0
5.800.000

6.600.00
0
0
0

0
0

4.000.000
0

0
1500.000

0
3.254.00
0

TOTAL

5.800.000

6.600.00
0

27.600.000

51.400.000

1.500.000

3.254.00
0

Sumber : Puskesmas Sampel
Kegiatan pada puskesmas yang belum menerapkan SMM
bukan berarti tidak berhubungan dengan mutu sama sekali.
Kegiatan seperti rapat rutin bulanan sebagai monitoring
kegiatan hampir selalu membicarakan mutu layanan
termasuk mencatat keluhan pelanggan yang masuk.
“…..memang dalam setiap rapat hampir pasti kita
membicarakan hal-hal yang terkait dengan mutu pelayanan
sendiri….”(R.5)

Kegiatan seperti Jaminan Mutu serta peer review kinerja
bidan adalah menu-menu yang terkait dengan mutu yang
biasanya ada di Puskesmas Non SMM. Namun dalam
kenyataannya tergantung pada puskesmas yang bersangkutan
untuk menganggarkan atau tidak.
2.
Hasil dari Kegiatan Mutu di Puskesmas Kabupaten
Sleman
a. Hasil kegiatan survai pelanggan di puskesmas
Kabupaten Sleman yang diperoleh berhasil baik.
Pelanggan yang cukup puas sebagaimana tergambar
dalam hasil survainya yang menunjukkan tingkat baik
(> 80%) dan Indeks Kepuasan Masyarakat yang juga
menunjukkan mutu layanan yang baik (B). Dalam hal
kepuasan pelanggan eksternal maka tidak terlalu berbeda
jauh antara puskesmas yang ISO dan yang tidak ISO
walaupun dalam setiap kuesioner di puskesmas memang
memakai indikator yang berbeda-beda.
Tabel 3
Hasil survey Kepuasan Pelanggan Eksternal Puskesmas
Tahun 2010
Nama
Puskesmas
PKM ISO 1

Jenis
Survey
IKM

Hasil Survey

Keterangan

78,925

PKM ISO 2

Per
Poli/bag

PKM ISO 3

IKM

dalam 2
kali survey
tahun 2010 =
80,61
74,91

PKM ISO 4

Per
poli/Bag

Mutu
Pelayanan Baik
Kepuasan
Pelanggan
mencapai
80.61%
Mutu
Pelayanan Baik
Kepuasan
Pelanggan
mencapai 81%
Mutu
Pelayanan Baik

81 %

IKM
76,87
PKM non
ISO 1
Sumber : puskesmas di Kabupaten Sleman

b. Tingkat Kemandirian Puskesmas.Penilaian kemandirian
puskesmas program inovasi dan juga menjadi unggulan
dinas kesehatan. Pada penilaian ini, Puskesmas yang ISO
pencapaian nilainya memang sedikit di atas rata-rata
puskesmas yang non ISO. Namun yang jelas bahwa pada
puskesmas yang non ISO pun terlihat cukup baik (samasama dalam kondisi madya)

Tabel 4
Hasil Penilaian Indikator Kemandirian Puskesmas Tahun
2010
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No

Nama
Skor
Tipe
Puskesmas
Kemandirian
PKM ISO1
86,313
Madya
1
PKM ISO2
89,986
Madya
2
PKM ISO3
88,474
Madya
3
PKM ISO4
82,328
Madya
4
PKM non ISO
84,180
Madya
5
1
PKM non ISO
81,079
Madya
6
2
Sumber : Bidang Yanmed Dinas Kesehatan Kab. Sleman
c. .Nilai Baik pada Indeks Pembangunan Kesehatan
Masyarakat (IPKM) dan Human Development Index
(HDI). Kabupaten Sleman berhasil menduduki peringkat
ke-7 dari 440 kabupaten/kota di Indonesia dalam
pembangunan kesehatan atau dikenal sebagai Indeks
Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) dimana
IPKM sendiri yaitu indikator komposit yang
menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan
yang
dirumuskan dari data kesehatan berbasis
komunitas yaitu Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas),
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei
Potensi Desa (Podes).
Sedangkan Indikator lain
pencapaian derajat kesehatan masyarakat
adalah
diperolehnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
dengan nilai 77,70 pada tahun 2009 dan menempati
peringkat 14 dari 483 Kabupaten/Kota di Indonesia.
d. Prestasi Lain. Beberapa prestasi seperti citra pelayanan
prima yaitu penghargaan pelayanan publik terbaik dari
Presiden RI bahkan juga pernah diraih oleh salah satu
puskesmas di Sleman ini. Salah satu puskesmas non ISO
juga meraih juara kebersihan lintas instansi sekabupaten. Di samping hal tersebut Dinas Kesehatan
Sleman juga menjadi salah satu tujuan dari kegiatan
bench marking / studi banding dari daerah lain.
e. Gambaran pencapaian program puskesmas terkait
kegiatan di dalam gedung terkait angka kunjungan.
Untuk menunjukkan hal ini biasanya kita melihat dari
angka kunjungan ke puskesmas baik rawat jalan dan
rawat inap. Juga kunjungan gangguan jiwa dan
pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Angka kunjungan
yang cukup tinggi menunjukkan kemudahan akses dan

atau mutu yang cukup baik dari puskesmas.
Untuk pelayanan gigi dan mulut yang terdiri dari berapa
jumlah gigi yang dilakukan tumpatan maupun berapa jumlah
gigi tetap yang dilakukan pencabutan serta rasio dari
keduanya. Makin tinggi rasionya menunjukkan makin
baiknya mutu pelayanan gigi mulut yang diberikan, karena
sebenarnya gigi tetap sebaiknya dipertahankan dan
menghindari pencabutan.
Angka kunjungan ke puskesmas ISO tidak selalu lebih
tinggi daripada ke puskesmas yang Non ISO. Bahkan
kunjungan rawat jalan di dua puskesmas Non ISO melebihi
kunjungan di PKM ISO 3 dan PKM ISO 4. Demikian untuk

kunjungan gangguan Jiwa yang pada PKM Non ISO 2
melampaui dari kunjungan serupa di PKM ISO 1, PKM ISO
3 dan PKM ISO 4.
Rasio tumpatan/ pencabutan pada PKM ISO 1 nilainya
kurang dari 1 dimana tindakan pencabutan gigi tetap lebih
tinggi daripada pemberian tumpatan gigi tetap. Dimana nilai
pada puskesmas non ISO 1 dan PKM Non ISO 2 menempati
posisi rasio yang lebih tinggi.
Tabel 5
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan, Gangguan Jiwa dan
Pelayanan
Gigi Mulut Puskesmas Sampel Kabupaten Sleman Tahun
2010
Jumlah
Tumpat
an Gigi
Tetap

Juml
Pencab
utan
Gigi
Tetap

Rasio
Tumpatan/
Pencabutan

96.214

Jumlah
Kunjunga
n
Gangguan
jiwa
1.566

312

448

0,7

71.209

4.010

2.462

374

6.6

49.378

1.520

1.756

608

2.9

44.150

1.103

1.159

95

12.2

51.462

820

374

298

1.3

54.673

2.145

715

407

1.8

Nama
Puskesmas

Jumlah
Kunjungan
Rawat Jalan

PKM ISO
1
PKM ISO
2
PKM ISO
3
PKM ISO
4
PKM Non
ISO 1
PKM Non
ISO 2

Sumber : Profil Kesehatan Dinkes Sleman tahun 2011
f. Gambaran pencapaian program puskesmas pada
kegiatan di dalam gedung terkait penyakit menular. Jenis
dari penyakit menular sangatlah banyak, namun untuk
melihat kinerja mutu pada puskesmas adalah biasanya
pada beberapa penyakit seperti diare dan atau pneumonia
beserta penanganannya. Penemuan kasus penyakit ini
cukup strategis karena kedua penyakit ini penyebab
angka kematian bayi atau balita yang cukup tinggi.
Tabel 6
Kasus Diare Tertangani dan Penemuan Kasus Pneumonia
Balita pada Puskesmas Sampel Tahun 2010
Nama
Puskesmas

Jumlah
Perkiraan
Kasus
Diare

Diare
Tertangani

%

Jumlah
Perkir
aan
Kasus
Pneum
onia

Penemua
n Kasus
pneumon
ia

%

PKM ISO 1
PKM ISO 2
PKM ISO 3
PKM ISO 4
PKM Non
ISO 1
PKM Non
ISO 2

2.688
1.357
1.175
2.597
2.010

497
570
384
308
582

18
42
33
12
29

502
249
220
491
377

16
0
3
2
0

3,2
0,0
1,4
0,4
0,0

2.018

644

32

355

4

1,1

Sumber : Profil Kesehatan Dinkes Sleman tahun 2011
Dari tabel di atas terlihat bahwa prosentase kasus diare
yang tertangani tidak selalu lebih baik yang di puskesmas
ISO daripada puskesmas Non ISO. Untuk kasus penemuan
kasus pneumonia juga demikian.
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Untuk bidang imunisasi /pencegahan terhadap PD3I
maka dapat dikatakan antara mutu puskesmas ISO dan yang
Non ISO adalah sama karena semua desa/kelurahan di
wilayah puskesmas Kabupaten Sleman sudah mencapai UCI
semua.
Dalam hal hasil kinerja penemuan kasus TB Paru BTA +,
angka kesembuhan dan angka kesuksesan Penyakit TB pada
puskesmas sampel adalah sbb:
Tabel 7
Jumlah Perkiraan Kasus, Angka Penemuan Kasus TB Paru
BTA + (CDR), Angka Kesembuhan (CR) dan Angka
Kesuksesan (SR) Penyakit TBC Puskesmas Sampel Tahun
2010
Nama
Puskesmas

Jumlah
Perkiraan
Kasus TB

BTA

PKM ISO
1
PKM ISO
2
PKM ISO
3
PKM ISO
4
PKM Non
ISO 1
PKM Non
ISO 2

40

7

20

3

18

4

39

3

30

5

27

4

CDR

17,5
0
15,0
0
22,2
2
7,69

14

%
Angka
Sembuh
92,86

5

100

100

6

100

100

7

100

100

16,6
7
14,8
1

9

77,78

77,78

10

90

90

(+)

BTA +
diobati

%
Succes
Rate

92,86

Sumber : Profil Kesehatan Dinkes Sleman tahun 2011
Dari tabel di atas maka terlihat maka terlihat bahwa
penemuan BTA + dibandingkan dengan jumlah perkiraan
kasus yang ada pada puskesmas ISO 4 cukup tinggi
sementara PKM ISO 2 dan 4 nilainya malah terlampaui oleh
PKM Non ISO 1. Demikian juga pada angka kesembuhan
dan angka kesuksesan pada PKM ISO terlihat lebih baik
daripada di PKM NON ISO.
g. Output / Outcome dari kinerja puskesmas sampel pada
bidang kesehatan ibu dan anak. Hal ini bisa dilihat dari
angka kunjungan ibu hamil yang pertama (K1) ibu
hamil ke pelayanan kesehatan dan setelah kunjungan
yang yang I, II, III berturut-turut pada trimester 1, 2 dan
3 (K4) serta dari angka kematian Ibu (AKI) dan bayi
(AKB). Namun patut pula disadari bila output dan
outcome pada bidang KIA ini tidak terlalu cocok untuk
menilai mutu puskesmas tersebut, karena memang dalam
hal ini hal yang mempengaruhi bukan hanya faktor
puskesmas dan juga tidak termasuk dalam ruang lingkup
dalam hal-hal yang dijamin mutunya oleh ISO.

Tabel 8
Pencapaian K1, K4 dan Jumlah AKI dan AKB
Puskesmas Kabupaten Sleman Tahun 2010

Nama
PKM

Angka
K1

Angka
K4

Angka
Kematian
Ibu

104,5%
100,8%
1
PKM
ISO 1
107,1%
98,2%
1
PKM
ISO2
95,4%
81 %
1
PKM
ISO 3
67,4%
99,8%
0
PKM
ISO 4
97,2%
121,2 %
1
PKM
Non
ISO 1
107,7%
86,6%
0
PKM
Non
ISO 2
Sumber : Profil Dinkes Kab Sleman tahun 2011

Angka
Kematian
Bayi
6
1
1
0
0

1

Dari tabel yang menggambarkan hasil kinerja puskesmas
ISO dan Non ISO untuk outcome bidang KIA maka justru
sepintas masih terlihat bahwa puskesmas Non ISO terlihat
sedikit lebih baik daripada puskesmas non ISO. Dalam
penilaian outcome dalam bidang KIA, unsur yang
mempengaruhi sangat kompleks. Outcome KIA di sini
merupakan resultan dari banyak faktor pelayanan kesehatan
yang ada, kompetensi tenaga kesehatan yang menangani,
ketersediaan alat-alat sampai dengan tingkat pengetahuan
ibu hamil dan nifas. Karenanya puskesmas yang membawahi
wilayah dengan angka kematian yang tinggi mempunyai
tanggungjawab dalam pengelolaan problem tersebut.
Angka kunjungan ibu hamil 1 (K1) di tingkat kabupaten
sudah cukup tinggi yaitu 101, 16 % yang berarti bahwa
tingkat ibu hamil dalam memanfaatkan sarana kesehatan
sudah cukup baik. Namun sayang pada puskesmas ISO 4
justru menduduki angka yang terendah di kabupaten Sleman
yaitu 67,4 %. Untuk pencapaian K4 di tingkat kabupaten
sudah mencapai standar nasional 95 % yaitu di atas 95,22 %.
Namun demikian, salah satu sampel yakni puskesmas Non
ISO 2 juga termasuk salah satu yang terendah di Kabupaten
Sleman. Kondisi K4 menggambarkan kesadaran ibu hamil
untuk memeriksakan dirinya sudah cukup baik, di tunjang
adanya pencatatan dan pelaporan yang cukup baik di tingkat
dinas kesehatan.
Sedangkan Angka Kematian Bayi masih cukup tinggi di
Kabupaten Sleman. Secara umum, terdapat 67 kematian bayi
dari 11.819 kelahiran hidup. Jadi 5,8 per 1000 kelahiran
hidup. Beberapa puskesmas sampel berkontribusi cukup
besar dalam menyumbang AKB ini. Sedangkan Angka
Kematian Ibu di tingkat kabupaten Sleman pada tahun 2010
mencapai 13 ibu dan sekitar 25 % ada pada puskesmas
sampel.
3. Temuan Lain Sehubungan dengan Mutu – Biaya Mutu
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Terdapat beberapa temuan lain yaitu adanya beberapa
kegiatan yang potensial menyebabkan kegagalan internal
seperti adanya waktu menganggur,rework, recheck, biaya
pemusnahan barang, lembur karena kegagalan serta makanan
minuman lembur karena kegagalan yang mana memang sulit
untuk dilihat besaran biayanya.
Tabel 9
Biaya kegagalan Internal Puskesmas Kabupaten Sleman
Tahun 2010
Jenis
Aktivitas

PKM
ISO 1

PKM
ISO 2

Waktu
Mengangg
ur
Rework

Tdk Jls

Tdk Jls

Tdk Jls

Tdk Jls

Recheck

Tdk Jls

Tdk Jls

Biaya
Pembuanga
n
Lembur
karena
kegagalan
Makmin
lembur
TOTAL

Tdk Jls

Tdk Jls

Tdk Jls

PKM
ISO
3
Tdk
Jls

PKM
ISO 4
Tdk
Jls

PKM
non
ISO 1
Tdk
Jls

PKM
non
ISO 2
Tdk Jls

Tdk
Jls
Tdk
Jls
Tdk
Jls

Tdk
Jls
Tdk
Jls
Tdk
Jls

Tdk
Jls
Tdk
Jls
Tdk
Jls

Tdk Jls

Tdk Jls

Tdk
Jls

Tdk
Jls

Tdk
Jls

Tdk Jls

Tdk Jls

Tdk Jls
0

Tdk
Jls
0

Tdk
Jls
0

Tdk Jls

0

Tdk
Jls
0

PK
M

PK
M

PK
M

ISO
4

non
ISO
1

ISO 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500.00
0

0

0

0

0

0

5000

0

0

0

0

0

505.00
0

4. Upaya Mempertahankan atau Meningkatkan Mutu
Tdk Jls

0

Tabel 10
Biaya Kegagalan Eksternal Puskesmas Tahun 2010
PK
M

ISO
3

Tdk Jls

Temuan lain adalah adanya biaya kegagalan eksternal yang
disebabkan karena pemberian ganti rugi pada pelanggan yang
mengadu karena merasa tindakan puskesmas termasuk dalam
kategori kejadian yang tidak diinginkan yaitu pemberian Obat
Anti Diabetik (OAD)
yang kurang jelas perintah
meminumnya sehingga menyebabkan pasiennya masuk
rumah sakit (opname) akibat pemberian obat tersebut

PK
M

TOTAL

ISO
2

Sumber : Puskesmas Sample

Sumber : Puskesmas Sampel

Jenis
Aktivitas

Biaya
tuntutan
Ganti
rugi
Respon
Keluhan
Pelangga
n

ISO
1

PKM
non

a.Memahami
persepsi
mutu
yang
salah
dan
memperbaikinya. Dari sini bahwa mutu adalah sesuatu
yang selalu bersifat luks dan mewah, bahwa mutu
adalah mahal, mutu hanya sesuatu yang abstrak, mutu
tidak bisa diukur adalah persepsi yang salah. Mutu
adalah sesuatu yang nyata dengan dimensinya, dan
jumlah biaya mutu kegagalan adalah cara untuk
mengukur mutu.
b. Pemahaman, pencatatan dan pelaporan biaya mutu oleh
tim manajemen puskesmas. Istilah biaya mutu yang
benar perlu dipahami, sehingga akan dilakukan
pencatatan dan dan pelaporan biaya mutu yang ada.
c. Pemanfaatan informasi biaya mutu secara benar. Khusus
untuk prevention cost adalah bersifat mandatory,
sedangkan appraisal cost adalah non mandatory.
Sedangkan kegagalan adalah sesuatu yang harus
dihindari. Untuk mencegah biaya kegagalan internal dan
eksternalsupaya
tidak
terjadi
adalah
dengan
mengalokasikan biaya pencegahan.
d.Pengendalian biaya mutu. dengan cara menghilangkan
biaya kegagalan, mengendalikan perbandingan biaya
mutu
total
dengan
biaya
operasional
total,
mengendalikan porsi biaya kegagalan dibanding biaya
mutu total serta mengendalikan biaya pemeriksaan dan
penilaian yang terlalu besar.
e. Pemanfaatan informasi tingkat kematangan manajemen
mutu. Dapat dibantu dengan menggunakan input biaya
mutu dan bebarapa input lain. Salah satu contoh dalam
hal ini adalah menggunakan Quality Management
Maturity Grid (Crosby, 1979). Di Kabupaten Sleman
sudah
dimodifikasi
dengan
penilaian
tingkat
kemandirian puskesmas.
f. Penerapan Total Quality Management (TQM). Dimana
terjadi pengendalian biaya mutu khususnya biaya
pemeriksaan dan penilaian, pada saat mutu sudah baik.
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III. KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Sesuai dengan hasil penelitian mengenai Analisis Biaya
Mutu dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas di
Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan bahwa:
a. Rata-rata jumlah biaya mutu total puskesmas ISO adalah
2,2 kali lipat lebih besar daripada biaya mutu di
puskesmas Non ISO, tetapi tanpa biaya kegagalan
eksternal. Berdasarkan kategorisasi jenis biaya mutu
maka pada puskesmas ISO adalah P= 67%; A= 33%; F
internal = 0% (biaya lembur) dan F eksternal = 0 %
sedangkan pada Puskesmas non ISO P= 92%; A=7%; F=
0% dan F eksternal = 1 %.
b. Upaya menginisiasi mutu puskesmas dapat diawali
dengan menguatkan komitmen manajemen puncak dan
adanya
dukungan
stakeholder
yang
berupa
pengalokasian anggaran biaya mutu untuk menciptakan
mutu layanan kesehatan yang baik (cost of good quality).
c. Mutu puskesmas dapat dilihat dari angka kepuasan
pelanggan baik
eksternal, tingkat kemandirian
puskesmas, tingginya Indeks Pembangunan Kesehatan
Masyarakat (IPKM) dan Human Development Index
(HDI), hasil kegiatan puskesmas serta diraihnya berbagai
penghargaan.
B. SARAN
Mutu pelayanan di puskesmas tetap harus diperjuangkan,
lepas dari sistem jaminan mutu yang dipilih. Bila Sistem
manajemen mutu (SMM) ISO 9001:2000 atau 9001:2008
yang
menjadi kebijakan puskesmas di Sleman sudah
diterapkan perlu adanya evaluasi lebih lanjut dalam hal
efektifitasnya.
Bagi puskesmas yang belum menerapkan SMM maka
pengalokasian biaya untuk peningkatan ke arah yang baik
(cost of good quality)khususnya dalam biaya pencegahan
(prevention cost) penting dilakukan. Tentu saja dibutuhkan
komitmen manajemen dan dukungan dari stakeholder yang
terkait.
Sebaiknya ada diseminasi informasi tentang biaya mutu
sebagai salah satu tools dalam peningkatan mutu layanan
kesehatan di puskesmas,supaya ada pemahaman yang baik
disertai adanya pencatatan - pelaporan hasil pengukuran
biaya mutu pada akhirnya akan dapat menghemat anggaran
karena organisasi/puskesmas yang bermutu akan cenderung
akan dapat mengendalikan biaya mutu dengan kondisi mutu
yang sudah cukup baik.
Puskesmas harus memperbaiki sistem informasi biaya
termasuk di dalamnya biaya mutu sehingga Pengukuran
biaya mutu serta analisisnya dapat dilakukan secara berkala
dalam satu tahunan dapat untuk menilai berapa perubahan
dari masing-masing kategori biaya mutunya dan sebagai
bahan untuk melaku analisis untuk menentukan mutu dan
kematangan manajemen puskesmas.
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