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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Teknologi Informasi berkembang dengan pesatnya. Komputerisasi 

digalakkan di berbagai bidang. Segala kegiatan memerlukan informasi, dan 

bisa juga dikatakan bahwa segala kegiatan dituntut untuk menghasilkan 

informasi. Komputer adalah media elektronik yang paling tepat untuk 

menjawab persoalan tersebut. Kebutuhan akan informasi dan pengguna 

komputer yang semakin banyak mendorong terbentuknya jaringan komputer 

yang mampu melayani berbagai pengguna informasi, sehingga pengolahan 

informasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 

Semakin meluasnya perkembangan Teknologi Informasi memberikan 

dampak yang semakin signifikan dalam menciptakan potensi serta peranan 

ketergantungan di berbagai sektor serta kalangan, baik individu maupun 

kelompok (organisasi). Bagi kalangan perusahaan, Teknologi Informasi bukan 

saja hanya dipergunakan sebagai penunjang operasional dan pencapaian bisnis 

saja, tetapi peranannya kini semakin kompleks dengan diposisikannya 

Teknologi Informasi sebagai faktor penentu pencapaian bisnis mereka. Khusus 

untuk organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, teknologi 

informasi juga berperan penting. 
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Rumah sakit sebagai salah satu organisasi yang memberikan 

pelayanan tidak terlepas dari peran serta perkembangan Teknologi Informasi 

(TI) baik sebagai pendukung ataupun sebagai kegiatan inti operasionalnya. 

Semakin pesatnya perkembangan Teknologi Informasi (TI) di dunia rumah 

sakit manyebabkan semakin banyak pula aspek kegiatan rumah sakit yang 

bergantung kepada TI. Fungsi-fungsi layanan yang disediakan rumah sakit pun 

semakin beragam. Oleh karena itu TI kini bukan saja hanya dimiliki, dipakai, 

dan dimanfaatkan oleh kalangan rumah sakit tertentu, namun lebih meluas 

kepada  banyak  rumah  sakit  termasuk  Rumah  Sakit  Umum   Daerah          

dr. Sayidiman Kabupaten Magetan. Teknologi informasi yang dibutuhkan 

dibentuk dalam suatu Sistem Informasi Rumah Sakit Terpadu (SIRST). 

Dengan sistem dokumentasi  yang berbasis komputer pengumpulan 

data dapat dilaksanakan dengan cepat dan lengkap. Data yang telah disimpan 

juga dapat lebih efektif, dapat melihat kelanjutan dari  perlakuan ke pasien, 

melihat epidemiologi penyakit serta dapat memperhitungkan biaya dari 

pelayanan kesehatan. Selain itu dokumentasi Rumah Sakit juga dapat 

tersimpan dengan aman. Akses untuk mendapat data yang telah tersimpan 

dapat dilaksanakan lebih cepat dibandingkan bila harus mencari lembaran 

kertas yang bertumpuk di ruang penyimpanan.  

Setiap Rumah Sakit memiliki unit layanan kesehatan yang berbeda. 

Hal ini menyebabkan diperlukannya sistem informasi yang dapat diterapkan di 

berbagai jenis organisasi kesehatan. Beberapa layanan penting diantaranya 

adalah layanan rawat inap dan rawat jalan. Untuk dapat mengimplementasikan 
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komponen rawat inap dan rawat jalan, maka harus mengimplementasikan 

semua komponen aplikasi SIRST. Namun tidak semua rumah sakit memiliki 

layanan seperti dalam komponen SIRST. Untuk itu, perlu dilakukan 

restrukturisasi terhadap SIRST sehingga dapat diterapkan sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing organisasi yang berbeda.  

Sistem informasi manajemen Rumah Sakit Umum Daerah 

dr.Sayidiman Kabupaten Magetan sampai saat ini telah berupaya melakukan 

proses restrukturisasi sistem Informasi manajemen Rumah Sakit.  Disadari 

bahwa sistem Informasi manajemen Rumah Sakit mempunyai banyak 

keuntungan jika dilihat dari segi efisiensi, dan produktivitas.  

Proses restrukturisasi komponen SIRST pada Rumah Sakit Umum 

Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan dimulai dengan melakukan review 

terhadap Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Selanjutnya akan 

dilakukan pasien tersebut dan desain rawat jalan.  

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Iwan Purwanto (2008),   

tentang strategi Sistem Informasi dan Tatakelola Teknologi Informasi pada 

Rumah Sakit XYZ Bandar Lampung. Gambaran penelitian menunjukkan 

bahwa  perkembangan teknologi tidak bisa dihindari, dan sejalan dengan 

pendayagunaan sisi teknologi di rumah sakit XYZ, perlu membenahi keadaan 

infrastruktur seperti pengembangan struktur  jaringan, pengembangan 

laboratorium, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, 

pengembangan sumberdaya manusia serta pengembangan aplikasi bisnis dalam 

rangka automasi fungsi-fungsi bisnisnya. Penggunaan sistem informasi yang 
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sesuai dengan kebutuhan organisasi diharapkan dapat meningkatkan koordinasi 

antar unit/divisi pada rumah sakit XYZ dan dapat mencegah terjadinya 

kesimpang siuran implementasi suatu sistem pada unit yang ada di rumah sakit 

XYZ Bandar Lampung. Perencanaan strategis Sistem Informasi ini juga 

diharapkan mampu meningkatkan keunggulan bersaing di antara rumah sakit 

swasta di Provinsi Lampung 

Penelitian yang lain dilakukan oleh Nur Setyowati (2009) 

menggambarkan sistem yang akan diusulkan melalui desain model Diagram 

Arus Data (DAD). Desain model DAD ini hanya menunjukkan kebutuhan 

proses dari sistem yang diusulkan secara logis, khususnya untuk sistem 

komputerisasi. Disamping itu perancangan sistem baru juga dilakukan dengan 

menyusun rancangan sistem informasi medical record rawat inap berbasis 

komputer pada Rumah Sakit Daerah Banyuwangi. Rancangan sistem informasi 

ini akan membantu proses-proses transaksi pelayanan, memudahkan 

pengambilan dokumen data pasien lebih cepat, serta pengumpulan data dan 

penghasilan informasi secara cepat dan tepat waktu sesuai kebutuhan pengguna 

sistem. 

Dari hasil penelitian terdahulu maka setiap Rumah Sakit memiliki unit 

layanan kesehatan yang berbeda. Hal ini menyebabkan diperlukannya sistem 

informasi yang dapat diterapkan di berbagai jenis organisasi kesehatan. 

Penelitian ini akan melakukan analisis Penerapan sistem Informasi pada 

Rumah Sakit dr. Sayidiman Kabupaten Magetan. 
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Mengingat pentingnya teknologi sistem informasi manajemen, 

khususnya teknologi informasi terpadu pada suatu organisasi penulis tertarik 

untuk mengetahui bagaimana menerapkan system informasi terpadu yang baik. 

Penulis tertarik untuk melakukan praktek kerja dan menyusun skripsi dengan 

judul: ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI TERPADU 

PADA PELAYANAN RAWAT JALAN (STUDI KASUS PADA RUMAH 

SAKIT DAERAH dr. SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN) 

 

B. Perumusan Masalah  

Guna membatasi adanya berbagai macam masalah yang timbul dan 

untuk memecahkannya dengan baik, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini di kemukakan yaitu: Bagaimana penerapan Sistem Informasi 

Terpadu pada pelayanan rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah dr. 

Sayidiman Kabupaten Magetan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penerapan tujuan sangat penting karena tujuan dapat dijadikan tolak 

ukur keberhasilan penelitian. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penerapan Sistem Informasi Terpadu pada pelayanan rawat jalan 

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain: 
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1. Bagi Instansi  

Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan rawat jalan 

yang diberikan kepada pasien rawat jalan sebagai upaya peningkatan 

pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan 

2. Bagi Peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, bila 

ingin mengadakan penelitian pada masalah yang sama. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sebagai upaya memperjelas alur penyusunan laporan penelitian, maka 

selanjutnya disajikan sistematika sebagai berikut: 

BAB  I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan tentang konsep dasar sistem informasi, 

pengembangan sistem informasi, sistem informasi di Rumah Sakit 

dan tinjauan penelitian terdahulu 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, obyek 

penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini akan diuraikan tentang obyek penelitian, struktur 

organisasi, penyajian data, hasil analisis data dan pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berupa kesimpulan, keterbatasan penelitian dan 

saran.  

 
 


