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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang  

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran pada saat 

ini mendorong rumah sakit untuk mengembangkan pelayanan yang berguna 

baik bagi masyarakat maupun rumah sakit. Salah satu strategi yang banyak 

digunakan di rumah sakit adalah meningkatkan efisiensi pelayanan dengan 

menggunakan komputer di manajemen rumah sakit. Sistem informasi dapat 

digunakan sebagai sarana strategis untuk memberikan pelayanan yang 

berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Sistem Informasi Manajemen 

Rumah Sakit (SIMRS) dibutuhkan karena perlunya informasi untuk 

memperoleh kepastian dalam mengambil keputusan dimana keputusan yang 

diambil harus cepat, akurat dan dapat dipercaya serta perlunya pengelolaan 

data yang sistematis untuk pengambilan keputusan yang bersifat strategis 

(Rustiyanto, 2011). 

 Saat ini pengimplementasian Sistem Informasi Manajemen Rumah 

Sakit dikembangkan untuk membantu menyediakan informasi yang 

dibutuhkan. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yaitu suatu rangkaian 

kegiatan yang mencakup semua pelayanan kesehatan di semua tingkatan 

administrasi yang dapat memberikan informasi kepada pengelola untuk  

proses manajemen pelayanan kesehatan di rumah sakit (Rustiyanto, 2011).  
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 Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit di RSU PKU 

Muhammadiyah Bantul belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pada 

laporan kematian kasus rawat inap, informasi yang dihasilkan berbeda dengan 

data yang dimasukkan oleh perawat. Contohnya yaitu jumlah pasien yang 

meninggal di bangsal per hari. Jumlah pasien yang meninggal dalam laporan 

SIMRS lebih banyak dari jumlah pasien meninggal yang sudah diinputkan 

dengan benar oleh perawat. Hal ini berarti bahwa output dari SIMRS belum 

sesuai dengan data-data yang diinputkan. Permasalahan serupa tentang output 

SIMRS yaitu pada menu indikator efisiensi rumah sakit, informasi yang 

dihasilkan kurang lengkap karena belum bisa menampilkan data Bed 

Occupancy Ratio (BOR), Lenght of Stay (LOS), Turn Over Interval (TOI), 

Bed Turn Over (BTO), Net Death Rate (NDR) dan Gross Death Rate (GDR).  

 Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti melakukan evaluasi SIMRS 

yang telah terimplementasi di RSU PKU Muhammadiyah Bantul. Evaluasi 

yang digunakan untuk menilai kinerja sistem didasarkan pada persepsi 

pengguna. Evaluasi sistem menurut persepsi pengguna sangat penting karena 

pengguna yang merasakan kebutuhan dan manfaat dari sistem. Pengguna 

merupakan kunci utama berhasil atau tidaknya suatu program yang 

diterapkan. Sistem tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan 

dari pengguna. Menurut Jogiyanto (2005), keberhasilan penggunaan sistem 

informasi tergantung dari penerimaan dan penggunaan oleh individu, yaitu 

kaitannya dengan manfaat atau dampak langsung dari sistem informasi 

terhadap individu pemakai dalam meningkatkan produktivitas organisasi.    
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B. Rumusan Masalah  

“Bagaimana kinerja Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di 

RSU PKU Muhammadiyah Bantul terkait dengan masalah performance, 

information, control, efficiency serta service?”  

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum:  

 Melakukan evaluasi kinerja Sistem Informasi Manajemen Rumah 

Sakit (SIMRS) di RSU PKU Muhammadiyah Bantul ditinjau dari persepsi 

pengguna.  

2. Tujuan Khusus:  

a. Mengetahui kinerja SIMRS berdasarkan aspek Performance. 

b. Mengetahui kinerja SIMRS berdasarkan aspek Information/Data. 

c. Mengetahui kinerja SIMRS berdasarkan aspek Control/Security. 

d. Mengetahui kinerja SIMRS berdasarkan aspek Efficiency. 

e. Mengetahui kinerja SIMRS berdasarkan aspek Service.  

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Institusi Rumah Sakit  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit di RSU PKU 

Muhammadiyah Bantul. 
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2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu yang telah 

diperoleh di bidang manajemen informasi rumah sakit. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat menjadi referensi yang relevan dalam 

pendalaman materi serta kelanjutan penelitian khususnya tentang evaluasi 

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. 

 

 

 

 

 


