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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan akan data dan informasi saat ini berkembang sangat pesat, 

dilihat dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dengan telah berlakunya 

Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (KIP) maka tersedianya data dan informasi mutlak dibutuhkan 

terutama oleh badan layanan umum seperti rumah sakit.  

Setiap rumah sakit wajib melaksanakan Sistem Informasi Rumah Sakit 

(SIRS) seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 1171/MENKES/PER/VI/2011. SIRS merupakan aplikasi 

sistem pelaporan rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan yang meliputi 

data identitas rumah sakit, data ketenagaan yang bekerja di rumah sakit, data 

rekapitulasi kegiatan pelayanan, data kompilasi penyakit/morbiditas pasien 

rawat inap dan data kompilasi penyakit/morbiditas pasien rawat jalan. Jadi 

SIRS dapat digunakan untuk proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian 

data rumah sakit. Pengumpulan data di rumah sakit merupakan data yang 

dikumpulkan setiap hari dari pasien rawat inap dan rawat jalan. Data tersebut 

berguna untuk memantau perawatan pasien setiap hari, minggu, bulan dan 

lain-lain. Informasi dari statistik rumah sakit digunakan untuk perencanaan, 

memantau pendapatan dan pengeluaran dari pasien oleh pihak manajemen 

rumah sakit (Hatta, 2012). 



2 

 

Sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan 

pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit dalam bentuk 

sistem informasi manajemen rumah sakit. Pencatatan dan pelaporan yang 

dilakukan oleh rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan efektivitas 

pembinaan dan pengawasan rumah sakit. 

Berdasarkan studi pendahuluan  pada bulan Januari 2015 melalui 

observasi dan wawancara, diketahui bahwa Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY 

telah menerapkan Hospital Information System  (HIS) namun penggunaannya 

belum mendukung dalam pelaporan statistik dasar rumah sakit karena hasil 

output laporan yaitu nilai BOR, LOS, TOI, BTO berbeda dengan yang 

dihasilkan oleh IRM secara manual melalui sensus harian rawat inap.  

HIS telah diterapkan sejak tahun 2007 dengan fitur terbatas pada billing 

system rawat jalan, kemudian pada tahun 2011 dilakukan penambahan fitur  

untuk  billing system rawat inap, pelaporan internal, eksternal dan penunjang 

medis. Pada tahun 2012 dilakukan pembenahan fitur khusus untuk Instalasi 

Farmasi. Fitur pelaporan internal untuk pelaporan statistik dasar rumah sakit 

berada pada menu Sensus Harian Rawat Inap yang harus di input tepat waktu 

oleh petugas IRM untuk pasien masuk rawat inap kemudian input pindah 

wisma dan pulang rawat inap di lakukan oleh perawat, maka secara otomatis 

menu ini dapat menghasilkan data statistik dasar rumah sakit yaitu BOR, LOS, 

TOI, BTO. Namun komputerisasi pelaporan ini tidak digunakan oleh IRM 

untuk pelaporan statistik dasar rumah sakit karena nilai BOR, LOS, TOI, BTO 
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berbeda antara HIS dan IRM. Sejak digunakannya HIS pada tahun 2007 

belum pernah dilakukan monitoring dan evaluasi khusus untuk pelaporan 

statistik rumah sakit, monitoring dan evaluasi hanya fokus kepada billing 

system rawat jalan dan rawat inap. 

Instalasi Rekam Medik tidak mengandalkan HIS untuk pelaporan statistik 

dasar rumah sakit walaupun menu sensus harian rawat inap telah tersedia. 

Proses pengolahan data yang dilakukan oleh IRM yaitu diawali dengan 

mengumpulkan sensus harian yang dibuat secara manual oleh wisma rawat 

inap kemudian sensus di entry pada komputer pelaporan menggunakan 

Software Microsoft Excel yang secara otomatis apabila SHRI di input oleh 

petugas maka BOR, LOS, TOI, BTO tersedia. Dikarenakan urusan pelaporan 

hanya dikerjakan oleh 1 (satu) orang dimana selain mengerjakan pelaporan, 

juga bertugas secara shift di pelayanan sehingga pengumpulan sensus harian 

tidak dapat dilakukan setiap hari sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) 

Sensus Harian Rawat Inap di RSJ Grhasia DIY. 

HIS memang telah menyediakan fitur pelaporan internal akan tetapi data 

yang tersedia tidak digunakan dalam pembuatan laporan karena ada beda data 

yang dihasilkan oleh HIS dengan Instalasi Rekam Medik (IRM). Beda data 

tersebut ditemukan pada informasi yang dihasilkan oleh HIS salah satunya 

pada data BOR (Bed Occupancy Rate) Wisma Bima Bulan Oktober, 

November dan Desember 2014 yaitu 130,00%, 112,67%, 129,35%. Hal ini 

berbeda dengan perhitungan oleh IRM, data BOR Wisma Bima Bulan 

Oktober, November dan Desember 2014 yaitu 71,29%, 74,67%, 70,65%. 
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Adanya ketidakcocokkan data yang dihasilkan oleh HIS membuat 

keberadaan HIS tidak efisien, yang sebenarnya bila difungsikan dan 

dimanfaatkan secara maksimal dapat digunakan untuk pelaporan. Hal ini 

dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Kensthepany (2013) dengan 

judul “Tingkat Kesesuaian Data RL4B Pada Laporan Yang Dihasilkan HIS 

Dengan Laporan Manual Di RSJ Grhasia DIY”. Latar belakang dilakukannya 

penelitian oleh Kenstepany adalah RSJ Grhasia DIY telah menggunakan HIS 

namun laporan Keadaan Morbiditas Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit (RL4b) 

masih dibuat secara manual. Hasil penelitian tersebut menjelaskan persentase 

kesesuaian data laporan RL4b pada pasien jiwa yang dihasilkan HIS Rumah 

Sakit Jiwa Grhasia DIY dengan laporan yang dibuat secara manual adalah 

77,75% sedangkan data yang tidak sesuai adalah 22,25%. 

Dari latar belakang di atas peneliti ingin menganalisis pelaksanaan 

Hospital Information System  dalam pelaporan statistik dasar rumah sakit di 

Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY tahun 2014.      

B. Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang ditulis di atas maka masalah penelitian 

yang didapat adalah bagaimana pelaksanaan Hospital Information System 

dalam pelaporan statistik dasar rumah sakit di Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY 

tahun 2014? Dimana letak kelemahan HIS dalam pembuatan statistik dasar 

rumah sakit? Faktor-faktor  apa sajakah yang melatarbelakangi 

ketidaksesuaian data statistik dasar rumah sakit yang dihasilkan oleh HIS 

dengan Instalasi Rekam Medis?  
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Menganalisis pelaksanaan Hospital Information System dalam pelaporan 

statistik dasar rumah sakit di Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY tahun 2014 

2. Tujuan khusus 

a. Menganalisis letak kelemahan HIS dalam pembuatan statistik dasar 

rumah sakit  

b. Mengidentifikasi faktor terkait unsur manajemen 6M (Men, Money, 

Methods, Materials, Machines, Market) yang melatarbelakangi 

ketidaksesuaian data statistik dasar rumah sakit yang dihasilkan oleh 

HIS dengan Instalasi Rekam Medik 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari analisis pelaksanaan Hospital Information 

System dalam pelaporan statistik dasar rumah sakit di Rumah Sakit Jiwa 

Grhasia DIY tahun 2014 yaitu: 

1. Bagi Rumah Sakit 

a. Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan 

profesionalisme dan kinerja manajemen terkait pelaporan rumah sakit 

b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk Sub Bagian Program 

Data dan Informasi dalam monitoring dan evaluasi program kegiatan 

pelaporan rumah sakit pada HIS 

c. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Instalasi Rekam Medik 

untuk mendukung koordinasi antar bagian dalam rumah sakit 
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2. Bagi Peneliti Lain 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh peneliti lain, terutama 

dalam penelitian yang berkaitan dengan HIS terhadap statistik rumah sakit. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Menjadi tambahan sumbangsih referensi bagi ilmu pengetahuan 

khususnya tentang sistem informasi rumah sakit untuk mendukung 

kegiatan pelaporan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


