
60 
 

 
 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian ini, yaitu untuk menggambarkan dan 

menganalisis sistem informasi registrasi pasien di Rumah Sakit Mulia Hati 

Wonogiri, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa bagian, yaitu : 

1. Berdasarkan metode analisis PIECES, yang terdiri dari Performance, 

Information, Economy, Control, Eficiency, Service yang kemudian 

digunakan untuk menganalisis sistem informasi registrasi pasien, terdapat 

hasil analisis seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan PIECES 

diketahui sebagai berikut : 

a. Sistem informasi  registrasi pasien di Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri 

masih memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya, terkendala oleh 

proses  pencarian database pasien lama sehingga  kinerja  (performance) 

sistem informasi registrasi pasien terganggu dan memakan waktu yang 

lama. 

b. Sistem informasi  registrasi pasien di Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri 

Informasi menghasilkan  data yang berlebihan, yaitu data yang sama 

ditangkap dan atau disimpan di banyak tempat serta data ditangkap dan 

disimpan, tetapi diorganisasikan sedemikian rupa sehingga laporan sulit 

dibaca. 
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c. Sistem informasi  registrasi pasien di Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri 

dari segi ekonomi masih terkesan boros karena data pasien masih 

disimpan secara konvensional dan pihak rumah sakit harus menyediakan 

tempat untuk menyimpan arsip-arsip yang menumpuk serta biaya 

perawatan sistem bila ada yang rusak (teknis/non teknis). 

d. Sistem informasi  registrasi pasien di Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri 

dari segi keamanan dan kontrol sistem masih belum aman dan terkendali 

baik dalam pengaksesan sistem maupun internal, karena password bisa 

diberikan kepada pegawai siapapun, atas dasar rasa sungkan antar 

pegawai. 

e. Sistem informasi  registrasi pasien di Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri 

dari segi keefisienan sistem ini belum terintegrasi dengan baik, belum 

bisa dikatakan efisien waktu serta biaya serta bahan material untuk 

perekaman data manual pasien karena masih terkendala sarana dan 

prasarana  yang ada kurang memadai. 

f. Sistem informasi  registrasi pasien di Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri 

memberikan  pelayanan kurang maksimal karena semua proses yang ada 

belum dilakukan secara cepat yang mengakibatkan pasien lama 

menunggu saat berobat. 
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B. Saran 

1. Bagi petugas registrasi pasien perlu adanya peningkatan kesadaran dan 

kedisiplinan dalam menjaga kinerja sistem registrasi pasien, kerahasiaan 

password untuk akses sistem informasi, serta harus memilah apa yang 

menjadi kepentingan pribadi ataupun kepentingan rumah sakit. 

2. Bagi rumah sakit sebaiknya memperbaiki sistem informasi registrasi pasien 

agar sistem yang sudah ada menjadi lebih baik sesuai kebutuhan rumah 

sakit dan pasien, sehingga membantu kinerja pegawai dalam memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada pasien. 

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini hanya sebatas analisis sistem saja, sehingga 

diharapkan bagi peneliiti selanjutnya dapat melakukan penelitian lanjutan 

berkaitan dengan pengembangan sistem informasi registrasi pasien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


