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A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dasawarsa terakhir 

berkembang begitu cepat. Meski dalam penerapannya dunia bisnis sudah 

terlebih dahulu mendalami pentingnya sistem informasi, namun organsasi 

sektor publik juga semakin lama menyadari pentingnya sistem informasi untuk 

memperbaharui struktur organisasinya dan meningkatkan sistem pelayannya 

untuk kepentingan masyarakat. Dengan masuknya sistem informasi telah 

menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen baik pada tingkat 

operasional (pelaksana teknis) maupun pimpinan pada semua jenjang. 

Perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahan-perubahan peran dari 

para manajer dalam pengambilan keputusan, mereka dituntut untuk selalu 

dapat memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini yang dapat 

digunakannya dalam proses pengambilan keputusan. 

Di indonesia, penggunaan sistem informasi (SI) pada rumah sakit atau 

lembaga pemerintahan masih sebatas penggunaan komputer untuk pengetikan 

dan mendukung proses administrasi semata. Fungsi teknologi informasi untuk 

proses pengolahan data dan transaksi yang komplek serta penyediaan 

informasi publik masih jauh dari harapan. Apalagi proses pengambilan 

keputusan berbasis sistem informasi masih belum menjadi fokus perhatian 



sehingga hal ini akan mempengaruhi kualitas penyediaan informasi publik 

untuk kepentingan masyarakat. Selain itu upaya penerapan sistem informasi  

pada rumah sakit masih mengalami beberapa kendala karena belum dijalankan 

dengan efektif. Penggunaan sistem informasi  yang kurang efektif tersebut 

akan berdampak negatif pada kinerja dan mutu pelayanan organisasi sektor 

publik pada masyarakat. 

Dalam era globalisasi sekarang ini, rumah sakit dituntut untuk 

meningkatkan kinerja dan daya saing sebagai badan usaha dengan tidak 

mengurangi misi sosial yang dibawanya. Rumah sakit harus merumuskan 

kebijakan-kebijakan strategis antara lain efisiensi dari dalam (organisasi, 

manajemen, serta SDM) serta harus mampu secara cepat dan tepat mengambil 

keputusan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar dapat 

menjadi organisasi yang responsif, inovatif, efektif, efisien dan 

menguntungkan.  

Rumah sakit umum sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan 

memegang peranan yang cukup penting dalam pembangunan kesehatan. 

Rumah sakit umum mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang 

bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat, sedangkan misi khusus adalah aspirasi yang ditetapkan 

dan ingin dicapai oleh pemilik rumah sakit umum. Rumah sakit umum adalah 

rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit dari 

yang bersifat dasar sampai spesialistik. Tugas pokok rumah sakit umum 

adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna 



dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan 

(rehabilitatif) yang dilaksanakan  secara serasi dan terpadu dengan upaya 

peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) serta melaksanakan upaya 

rujukan. (Keputusan Menteri Kesehatan RI NO. 983 tahun 1992). 

Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMR) adalah sistem komputerisasi 

yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis layanan 

kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur 

administrasi untuk mendukung kinerja dan memperoleh informasi secara 

cepat, tepat dan akurat. Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis 

komputer merupakan sarana pendukung yang sangat penting  bahkan bisa  

dikatakan  mutlak  untuk operasional rumah sakit. Berbagai pengalaman 

rumah sakit yang menggunakan sistem administrasi konvensional menunjukan 

banyaknya kehilangan kesempatan memperoleh laba akibat dari lemahnya 

koordinasi antar departemen maupun kurangnya dukungan informasi yang 

cepat, tepat, akurat, dan terintegrasi 

Rumah sakit sebagai organisasi sektor publik merupakan pendorong 

dan fasilitator dalam keberhasilan pembangunan, oleh karena itu keberhasilan 

pembangunan perlu didukung oleh kecepatan arus informasi dan data antar 

instansi supaya terjadi keterpaduan sistem. Tujuan utama pemerintah adalah 

meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam sektor pemerintah, 

perubahan lingkungan strategis dan kemajuan sistem informasi akan 

mendorong aparatur pemeritahan untuk meningkatkan kinerja birokrasi serta 

perbaikan pelayanan menuju terciptanya pemerintahan yang baik (good 



governance). Kemajuan sistem informasi akan menciptakan tuntutan baru dari 

publik terhadap pemerintahan. 

Penelitian Gupta  (2007) dalam Handayani (2010)  menemukan bukti 

empiris bahwa efektivitas sistem informasi (SI) pada organisasi sektor publik 

ditentukan oleh beberapa faktor yaitu manajemen puncak, manajemen SI, 

budaya organisasi, kepuasan pengguna dan penggunaan SI.  Penelitian 

dilakukan dengan kondisi birokrasi pemerintahan di kota New Delhi, India. 

Kondisi birokrasi yang berbeda antar negara menimbulkan pertanyaan apakah 

penelitian tersebut dapat diterapkan di Indonesia khususnya di Sragen. Oleh 

karena, itu penelitian ini akan menguji kembali faktor-faktor yang dapat 

menentukan efektivitas SI organisasi sektor publik. Alasan utama dilakukan 

penelitian ini adalah dengan diketahuinya faktor-faktor yang dapat 

menentukan efektivitas SI pada organisasi sektor publik maka diharapkan 

dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi sektor publik serta 

perbaikan mutu pelayanan sehingga akan tercipta pemerintahan yang baik 

(good governance). 

Efektivitas sistem informasi merupakan upaya organisasi untuk 

memanfaatkan kemampuan dan potensi sistem informasi yang dimiliki untuk 

mencapai tujuan. Suatu organisasi mempunyai sistem informasi yang efektif 

apabila dengan menggunakan sistem informasi tersebut maka tujuan 

organisasi tersebut dapat tercapai. Pada organisasi sektor publik dimana 

penggunaan  sistem informasi yang efektif akan meningkatkan kinerja 



penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Sistem informasi yang digunakan oleh organisasi sektor publik masih 

bersifat internal artinya manfaat yang diambil dari penggunaan sistem 

informasi  tersebut masih untuk kepentingan pengguna saja. Padahal 

organisasi sektor publik yang berfungsi memberi pelayanan kepada 

masyarakat juga harus dapat menyediakan sistem informasi yang bersifat 

interaktif dan birokrasi pada kebutuhan masyarakat (Gupta 2007; Sutabri 2005 

) dalam Handayani (2010). Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi pada 

organisasi sektor publik belum dijalankan dengan evektif. Padahal efektivitas 

sistem informasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan 

organisasi sektor publik pada  masyarakat. 

Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Handayani 

(2010) dengan judul “Analisis Faktor- faktor yang Menentukan Fektivitas 

Sistem Informasi pada Organisasi Sektor Publik” yang telah dilaksanakan di 

PLN, PDAM, POLRES, Pos Indonesia, TELKOM, PJKA,Angkasa Putra dan 

Perjakan Surakarta namun dari penilitian tersebut belum mampu mewakili 

populasi dan sampel.  

Dari permasalahan tersebut peneliti mencoba melakukan penelitian 

kembali dengan judul “ ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MENENTUKAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PADA 

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK” (Survey pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Sragen) yang akan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah 



Sragen. Dari penelitian ini diharapkan mampu mewakili populasi dan sampel 

yang telah diteliti sebelumnya. 

 

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah  manajemen sistem informasi berpengaruh terhadap efektivitas 

sistem informasi pada Rumah Sakit Umum Deaerah Sragen? 

2. Apakah  kepuasan pengguna informasi berpengaruh terhadap efektivitas 

sistem informasi pada Rumah Sakit Umum Deaerah Sragen ? 

3. Apakah  budaya organisasi berpengaruh terhadap efektivitas sistem 

informasi pada Rumah Sakit Umum Deaerah Sragen? 

4. Apakah penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap efektivitas  

sistem informasi pada Rumah Sakit Umum Deaerah Sragen ? 

 

C. Pembatasan masalah 

Penelitian hanya dilakukan pada satu Rumah  Sakit Umum Deaerah 

Sragen. Sampel pada penelitian ini hanya 34 responden yang dalam 

melaksanakan tugasnya menggunakan sistm informasi. 

 

 

 

 



D. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis apakah manajemen sistem informasi berpengaruh 

terhadap efektivitas sistem informasi pada Rumah Sakit Umum Deaerah 

Sragen . 

2. Untuk menganalisis apakah  kepuasan pengguna informasi berpengaruh 

terhadap efektivitas sistem informasi pada Rumah Sakit Umum Deaerah 

Sragen . 

3. Untuk menganalisis apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap 

efektivitas sistem informasi  pada Rumah Sakit Umum Deaerah Sragen. 

4. Untuk menganalisis apakah penggunaan  teknologi informasi berpengaruh 

terhadap efektivitas sistem informasi pada Rumah Sakit Umum Deaerah 

Sragen. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi peniliti dapat membantu untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan baik secara teori maupun praktik khususnya mengenai faktor-

faktor yang menentukan efektivitas sistem informasi pada organisasi 

sektor publik. 

2. Bagi pihak organisasi yang diteliti diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam menentukan 

kebijkan terkait dengan efektivitas sistem informasi. 



3. Bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah ilmu 

pengetahuan serta sebagai referensi yang berguna bagi penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan sistem informasi di sektor publik. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Pembahasan ini terdiri dari lima bab yang secara garis besarnya adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai pengertian sistem informasi, 

efektivitas sistem informasi, faktor-faktor yang menentukan 

efektivitas sisstem informasi,organisasi sektor publik, tinjauan 

penelitian sebelumnya, kerangka teoritik, dan pengembangan 

hipotesis. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan meliputi 

jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional, dan pengukuran variabel, 

serta metode analisis data. 

 

 



BAB IV  ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi deskripsi data, uji instrumen data (uji validitas dan 

reliabilitas), uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, serta saran yang 

dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


