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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang sedang 

berkembang dengan pesat pada saat ini. Dengan kemajuan teknologi 

informasi, pengaksesan terhadap data atau informasi yang tersedia dapat 

berlangsung dengan cepat, efisien serta akurat. Menurut Kristanto (2003), 

sistem informasi membantu kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas, komunikasi, kolaborasi, dan daya saing organisasi. Ada beberapa 

hal penting yang mendorong diperlukannya teknologi informasi di organisasi, 

diantaranya: pengambilan keputusan yang tidak dilandasi dengan informasi, 

informasi yang tersedia tidak relevan, informasi yang ada tidak dimanfaatkan 

oleh manajemen, informasi yang ada tidak tepat waktu, terlalu banyak 

informasi, informasi yang tersedia tidak akurat, adanya duplikasi data, dan 

adanya data yang cara pemanfaatannya tidak fleksibel. 

Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor pembangunan yang sedang 

mendapat perhatian besar dari pemerintah karena sangat potensial untuk dapat 

diintegrasikan dengan kehadiran teknologi informasi. Kemajuan 

perkembangan rumah sakit di Indonesia baik dari aspek administratif atau 

pun teknologi memberikan dampak proses pelayanan kesehatan di Indonesia 

dapat berlangsung efektif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan mutu 

pelayanan rumah sakit dibutuhkan beberapa fasilitas penunjang dan salah satu 
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diantaranya adalah pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dalam bidang 

sistem informasi rumah sakit (SIRS).  

RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta harus mampu memberikan 

pelayanan kesehatan di rumah sakit yang bermutu tinggi, sesuai dengan 

perkembangan teknologi dan standar pelayanan kesehatan. Sejalan dengan 

komitmen rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang 

bermutu, maka rumah sakit dituntut untuk berkembang menjadi suatu 

lembaga yang mampu bersaing dalam pelayanan kesehatan. Untuk itu 

diperlukan perencanaan dan pengembangan yang komprehensif.  

Alasan utama rumah sakit mengadopsi teknologi informasi secara umum 

meliputi tiga hal yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan mutu 

pelayanan. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui penerapan berbagai aplikasi 

fungsional seperti billing system, sistem informasi untuk rekam medis, 

farmasi maupun modul-modul fungsional lainnya (Sabarguna, 2007).  

Komputerisasi dalam bidang perumahsakitan kurang mendapatkan hasil 

yang memuaskan banyak pihak. Ketidakberhasilan dalam pengembangan 

sistem informasi rumah sakit lebih disebabkan perencanaan yang kurang baik, 

dimana identifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan dalam implementasi 

sistem informasi kurang lengkap dan menyeluruh. Faktor lain yang dapat 

menyebabkan kegagalan dalam penerapan sistem informasi adalah adanya 

gangguan dari staf dan resistensi pengguna (Winarno, 2004). 

Penelitian-penelitian yang sejenis telah banyak dilakukan oleh peneliti-

peneliti lain diantaranya adalah: Kristanto (2007) dalam penelitiannya yang 
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berjudul Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit di 

RSUP Dr. Sardjito dengan menggunakan HOT-Fit, menunjukkan variabel-

variabel dalam teori HOT-Fit, yaitu hubungan yang tepat antara Human, 

Organization dan Technology memiliki hubungan yang kuat dan searah 

(positif) terhadap Net Benefit (keuntungan atau manfaat) dari penerapan 

sistem informasi. Maka untuk pengembangan sistem informasi selanjutnya, 

pihak pengembang harus memperhatikan ketiga faktor utama tersebut supaya 

sistem informasi yang dibuat dapat diterapkan dengan baik dan diterima oleh 

pengguna. Sementara itu, Purba (2007) penelitiannya yang berjudul 

Akseptansi dan Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) di 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pematang Siantar menunjukkan bahwa 

SIRS dapat diterima oleh sebagian besar pengguna dan pegawai RSUD 

Pematang Siantar meskipun pada awal implementasi terjadi kendala karena 

kurangnya sosialisasi. User merasa puas dengan menggunakan SIRS karena 

mempermudah pekerjaan, proses pencarian data dirasakan staf/pengguna 

lebih cepat sedangkan bagi manajer dengan diterapkannya SIRS terjadi 

peningkatan pendapatan rumah sakit. 

Berdasarkan studi pendahuluan dengan melakukan wawancara dengan 10 

pengguna sistem informasi, diketahui bahwa 60% pengguna sistem 

menyatakan mempunyai keluhan saat mengoperasikan sistem dilihat dari 

aspek keandalan. Aplikasi SIMRS di RS PKU Muhammadiyah masih banyak 

ditemukan berbagai kendala dalam hal penerapannya teknologi informasi 

tersebut. Beberapa menu masih belum dijalankan, dan beberapa form masih 
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belum sesuai dengan harapan pengguna. Hal ini tentu saja membuat 

pengguna aplikasi kemudian kembali ke cara-cara manual, terutama pada saat 

pembuatan laporan dan penyiapan data-data untuk bahan pengambilan 

keputusan bagi atasannya. Pemanfaatan sistem yang ada belum berjalan 

dengan maksimal karena ada beberapa unit yang masih menggunakan 

elektronik maupun manual yang menunjukkan pengguna belum sepenuhnya 

percaya terhadap sistem yang ada. Hal tersebut yang menjadi titik lemah 

penerapan SIMRS di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. 

Pada hakekatnya sistem informasi merupakan suatu tatanan yang 

berurusan dengan pengumpulan data, penyajian informasi, analisis data, 

penyimpulan informasi, serta penyampaian sistem informasi yang dibutuhkan 

(Sabarguna, 2007). Penyampaian sistem informasi yang baik akan dirasakan 

oleh pengguna dan pengguna merasa puas apabila sistem yang berjalan 

menghasilkan kualitas informasi yang baik. 

Mengacu dari teori di atas dan melihat komponen yang menjadi titik 

lemah, maka peneliti perlu melakukan penelitian tentang hubungan kualitas 

informasi SIMRS dengan kepuasan penggguna di RS PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta.  
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan kualitas informasi SIMRS dengan kepuasan 

pengguna di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan kualitas informasi SIMRS dengan kepuasan 

pengguna.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui kualitas informasi SIMRS di RS PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta; 

b. Mengetahui kepuasan pengguna SIMRS di RS PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta;  

c. Mengetahui hubungan kualitas informasi SIMRS dengan kepuasan 

pengguna di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan/ usulan dalam 

mengambil keputusan bagi pihak manajemen rumah sakit dalam 

menyusun kebijakan dan strategi untuk perbaikan dan pengembangan 

SIMRS tahap berikutnya. 
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2. Bagi Pengembangan ilmu pengetahuan 

Sebagai bahan informasi dan dapat menambah ilmu di bidang 

sistem informasi. 

3. Bagi Peneliti 

Menambah pengalaman belajar dalam penelitian kualitas informasi 

SIMRS dan kepuasan pengguna yang menjadi ruang kerja manajemen 

informasi kesehatan. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

mengenai hubungan kualitas informasi SIMRS dengan kepuasan pengguna di 

RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. 


