
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran pada saat 

ini pihak rumah sakit juga harus mengembangkan pelayanan yang akan 

diberikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Salah satu terobosan 

yang digunakan oleh rumah sakit saat ini untuk meningkatkan efisiensi rumah 

sakit yaitu dengan menggunakan komputer di manajemen rumah sakit 

(Rustiyanto, 2011).  

Sistem informasi manajemen dirumah sakit disebut dengan sistem 

informasi manajemen rumah sakit (SIMRS). Sistem informasi manajemen 

digunakan untuk menyediakan informasi yang akurat serta tepat waktu yang 

diperlukan untuk memudahkan proses pengambilan keputusan bagi pihak 

manajemen. Informasi yang dihasilkan yaitu berupa laporan yang 

dipergunakan untuk memecahkan masalah (Adikoesoemo, 2012). Menurut 

Kristanto (2008) sistem informasi manajemen terdiri dari perangkat keras, 

perangkat lunak dan perangkat manusia sebagai pengolah data dengan 

menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut. Informasi yang 

dihasilkan dapat lebih berkualitas dengan menggunakan sistem informasi 

manajemen. 

Sesuai dengan perkembangan jaman, sistem rekam medis yang ada di 

rumah sakit sudah mengalami perubahan sistem manual menjadi elektronik. 
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Sistem informasi rekam medis elektronik merupakan bagian dari sistem 

informasi manajemen rumah sakit yang digunakan untuk mengelola informasi 

rekam medis, sehingga memudahkan dalam melakukan penelusuran informasi, 

termasuk riwayat penyakit dan tindakan medis yang pernah diterima pasien 

(Rustiyanto, 2011). Rekam medis merupakan catatan yang mencerminkan 

segala informasi tentang pasien yang akan dijadikan dasar dalam menentukan 

tindakan lebih lanjut dalam upaya pelayanan yang diberikan kepada pasien 

(Depkes, 1997). 

Persepsi pengguna sangat penting dalam menilai kinerja suatu sistem. 

Barki dan Hartwick (1989) dalam jogiyanto (2007) mendefinisikan  

keterlibatan pengguna (user involvement) sebagai pentingnya dan relevannya 

suatu sistem untuk seorang pengguna. Sikap seseorang terhadap sistem 

informasi menunjukkan seberapa jauh orang tersebut merasakan bahwa sistem 

informasinya baik atau buruk. Individual yang merasa bahwa suatu sistem 

penting dan relevan akan bersikap positif terhadap sistem tersebut. Ini berarti 

bahwa semakin terlibatnya pengguna sistem, maka akan semakin bersikap 

positif terhadap sistem tersebut. Menurut Oetomo (2002), pengguna juga 

memiliki peran sebagai pengontrol dan penguji atas kualitas sistem. Pengguna 

akan menilai pada saat menggunakan dan mengoperasikan sistem sudah sesuai 

dan memenuhi kebutuhan atau belum. 

Persepsi pengguna terhadap sistem informasi manajemen dapat 

diketahui dengan menggunakan suatu acuan, salah satunya yaitu dengan 

metode analisis PIECES yang meliputi Performance, Information, Economics, 
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Control, Efficiency, Service. Metode PIECES memiliki keunggulan jika 

dibandingkan dengan metode lain, misalnya dengan metode Technology 

Acceptance Model (TAM). Menurut Jogiyanto (2007), penerimaan individual 

terhadap sistem teknologi informasi ditentukan oleh dua konstruk utama TAM 

yaitu kegunaan persepsian (perceived usefulness) dan kemudahan penggunaan 

persepsian (perceived ease of use). Metode TAM hanya menggunakan dua 

konstruk utama sedangkan metode PIECES mengukur dari 6 aspek yaitu 

Performance, Information, Economics, Control, Efficiency, Service. PIECES 

sebagai alat analisis sistem, suatu sistem secara detail dan menyeluruh akan 

mendapatkan perhatian khusus, sehingga kekuatan dan kelemahan sistem dapat 

diketahui untuk nantinya dijadikan acuan bagi kemajuan sistem selanjutnya. 

Penelitian mengenai penerimaan sistem informasi manajemen rumah 

sakit dengan metode PIECES pernah dilakukan sebelumnya, salah satunya 

adalah Saud, dkk (2013) yang melakukan penelitian di Rumah Sakit Wahidin 

Sudirohusodo. Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa permasalahan yaitu 

dari aspek Performance sistem manual dalam pengolahan data memerlukan 

banyak waktu dan tenaga, dari aspek Information informasi yang dihasilkan 

oleh sistem kurang dapat dipercaya, dari aspek Economics banyaknya 

penggunaan kertas membutuhkan biaya operasional yang besar, dari aspek 

Control kesulitan mengetahui eror pemrosesan data kinerja rawat jalan, dari 

aspek Efficiency adanya penduplikasian data, dari aspek Service sistem yang 

tersedia belum mampu memperlihatkan berkas rekam medis atau data  pasien 

secara detail. 
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Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan dengan wawancara 

terhadap petugas rekam medis, penyelenggaraan rekam medis di Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II dibagi menjadi dua bagian yaitu di 

luar bagian rekam medis menjadi penerima data dan di dalam rekam medis 

menjadi pengolah data. Penyelenggaraan rekam medis bagian luar meliputi 

tempat pendaftaran pasien  yang bertugas sebagai penerima data. Sedangkan di 

dalam bagian rekam medis sendiri terdapat kegiatan pengolahan data rekam 

medis untuk menghasilkan informasi yang disajikan dalam bentuk laporan 

sebagai evaluasi pelayanan yang digunakan untuk menunjang pengambilan 

keputusan manajemen rumah sakit. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta Unit II mulai mengimplementasikan SIMRS, salah satunya pada 

bagian rekam medis sejak tahun 2009 yang berbasis sistem operasi windows. 

Petugas rekam medis terkadang menemukan perbedaan input dan output yang 

dihasilkan oleh sistem, yaitu ketika petugas meng-input data jenis kelamin 

pasien perempuan tetapi output-nya menjadi laki-laki sehingga menyebabkan 

data yang tersimpan dan informasi yang dihasilkan oleh sistem tidak akurat. 

Hal ini yang menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan evaluasi 

terhadap sistem informasi manajemen rumah sakit bagian rekam medis di RS 

PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana persepsi pengguna terhadap kinerja sistem 

informasi manajemen rumah sakit bagian rekam medis di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta Unit II ?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mendeskripsikan persepsi pengguna terhadap kinerja sistem informasi 

manajemen rumah sakit bagian rekam medis di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta Unit II. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan persepsi pengguna terhadap SIMRS di bagian rekam 

medis berdasarkan aspek Performance/ Kinerja. 

b. Mendeskripsikan persepsi pengguna terhadap SIMRS di bagian rekam 

medis berdasarkan aspek Information/ Informasi. 

c. Mendeskripsikan persepsi pengguna terhadap SIMRS di bagian rekam 

medis berdasarkan aspek Economics/ Ekonomi. 

d. Mendeskripsikan persepsi pengguna terhadap SIMRS di bagian rekam 

medis berdasarkan aspek Control/ Kontrol. 

e. Mendeskripsikan persepsi pengguna terhadap SIMRS di bagian rekam 

medis berdasarkan aspek Efficiency. 

f. Mendeskripsikan persepsi pengguna terhadap SIMRS di bagian rekam 

medis berdasarkan aspek Service. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi Rumah Sakit 

a. Diperoleh gambaran tentang persepsi pengguna terhadap kinerja 

SIMRS di bagian rekam medis. 

b. Dapat dijadikan acuan untuk perbaikan SIMRS dibagian rekam medis. 

c. Diperoleh masukan untuk pengembangan sistem berikutnya. 

2. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dibidang 

sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis komputer. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Diperoleh data yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian 

serupa di institusi lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


