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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau 

secara bersama-sama dalam suatu organ.isasi untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan perorangan, keluarga, kelompok ataupun  masyarakat (Azwar, 2010). 

Pelayanan kesehatan dibedakan dalam dua golongan, yakni pelayanan kesehatan 

primer (primary health care), atau pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan 

kesehatan sekunder dan tersier (secondary and tertiary health care). Pelayanan 

kesehatan primer adalah pela.yanan kesehatan yang paling depan, yang pertama 

kali diperlukan masyarakat pada saat mereka mengalami ganggunan kesehatan 

atau kecelakaan. Sedangkan pelayanan kesehatan sekunder dan tersier adalah 

rumah sakit, tempat masyarakat memerlukan peraw.atan lebih lanjut atau rujukan 

(Juanita, 2002). Menurut Hodgetts dan Cascio dalam Azwar (2010) tujuan utama 

dari adanya pelayanan kesehatan adalah untuk mencegah, menyembuhkan 

penyakit dan meningkatkan kesehatan, serta sasaran utamanya untuk perseorangan 

dan keluarga hingga masyarakat (Azwar, 2010). 

Rumah sakit mer.upakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu 

pengetahuan kese.hatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu 

dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya (DEPKES RI, 2009). Rumah sakit men.urut WHO (World Health 

Organization) dalam Azwar (2010) adalah suatu organisasi sosial dan kesehatan 

yang mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada 
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masyarakat, baik sebagai penyembuhan peny.akit (kuratif) maupun pencegahan 

penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan yang bermutu sesuai den.gan standar untuk memenuhi 

kebutuhan dan tuntutan individu penggunanya (Azwar, 2010). 

Dalam menjalankan rumah sakit, pihak manaj.emen memiliki kewajiban 

untuk dapat membangun sebuah sistem tatakelola rumah sakit yang baik, karena 

hanya tata kelola yang baik yang dapat membuat rumah sakit bertahan untuk 

jangka waktu yang lama dengan kualitas pelayanan yang dapat diterima oleh 

penggunanya. Dalam sistem tatakelola yang baik, informasi antar bagian di dalam 

rumah sakit menjadi hal yang sangat penting. Ti.dak baiknya sistem monitoring 

dapat menyebabkan mudahnya terjadi kehilangan atau rawan penyelewengan. 

Kesalahan informasi dari bagian pelaksana dapat meny.ebabkan ketidak akuratan 

data dan akhirnya pengambil keputusan memutuskan solusi yang tidak tepat 

dalam menangani sebuah masalah. Selain itu peng.hitungan manual menyebabkan 

waktu penghitungan yang lama dan risiko tidak akurat. Hal ini tentunya dapat 

merugikan pihak rumah sakit, terutama dari sisi finansial. Oleh karena itu, 

pengenalan sistem informasi dalam billing system men.jadi sangat diterima oleh 

rumah sakit-rumah sakit yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah 

rumah sakit yang menggunakan sistem informasi dengan cakupan pelayanan yang 

senantiasa berkembang (Hakam, 2016). 

Dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat, tuntutan terhadap 

tatakelola rumah sakit menjadi semakin besar, tidak hanya dalam sisi ma.najemen 

tapi juga klinis (clinical governance). Seperti yang telah diketahui, bahwa 

pelayanan kesehatan rentan error dan dijal.ankan dengan proses yang tidak selalu 

konsisten yang mengh.asilkan keluaran yang juga tidak selalu konsisten. 
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Kelemahan-kelemahan yang terkait dengan patient savety misalnya, tidak jarang 

membawa masa.lah hukum bagi pihak rumah sakit. Hal ini tentu saja merugikan 

pihak rumah sakit, tidak hanya dalam hal finansial, tapi juga mengancam 

kredibilitas rumah sakit. Padahal, seringkali tunt .utan-tuntutan dari pihak pasien 

pada dasarnya hanyalan merupakan masalah informasi (Petter, 2008). 

Masalah informasi merupakan hal yang penting. Misko.munikasi akibat 

peralihan shift yang terburu-buru dapat menyebabkan kesalahan fatal bila tidak 

ada pencatatan yang baik dan akurat mengenai apa yang harus dilakukan oleh shift 

berikutnya. Dengan pencatatan menual, masalah yang sering timbul adalah 

kesalahan membaca, akibat tuli.san yang tidak jelas. Selain itu, waktu tunggu yang 

lama akibat terlambatnya informasi bukan tidak dapat merugikan pasien. 

Contohnya, pada pasien dengan penurunan kesad.aran yang tiba-tiba, menunggu 

hasil laboratorium yang lama dapat memperlama dokter dalam mendiagnosa, dan 

pada akhirnya terjadi keterlambatan terapi yang dapat mengancam jiwa. Padahal, 

masalahnya hanya sederhana, yaitu hasil laborat.orium terlambat datang karena 

sedang banyak pemeriksaan lab yang harus dikerjakan sedangkan kurangnya 

jumlah SDM untuk mengantarkan hasil. Atau, telepon yang tidak diangkat-angkat 

karena perawat jaga sibuk memberikan pelayanan kepada pasien. Seiring dengan 

kemajuan teknologi, penge.nalan teknologi informasi pada sistem pelayanan 

kesehatan memberikan harapan-harapan akan penigkatan kualitas pelayanan 

kesehatan dengan bantuan SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit). 

Pada faktanya Investasi yang luar biasa telah dikel.uarkan oleh banyak rumah 

sakit di dunia untuk memperoleh sistem informasi rumah sakit yang 

terkomputerisasi. Di rumah sakit-rumah sakit besar di Amerika, diperkirakan 

biaya pada setiap rumah sakit besar ad.alah sekitar 50 juta US dollar, yang setara 
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dengan sekitar 450 milyar rupiah (Littlejohns, 2003). Pada saat dilakukan evaluasi 

sistem, ternyata tiga per empatnya dinyatakan sebagai sistem yang gagal men.urut 

Littlejohns et al, (2003). Melihat besarnya investasi yang harus dikeluarkan oleh 

rumah sakit, maka kebijakan nasional menj.adi perlu mengenai standar SIMRS 

agar rumah sakit memiliki panduan dalam pengadaan SIMRS. Pemerintah 

Indonesia sebenarnya telah memberikan kebijakan untuk mewajibkan rumah sakit 

untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Rumah Sakit dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1171/MENKES/PER/VI/2011 tentang 

Sistem Informasi Rumah Sakit. Namun demikian, perbedaan-perbe.daan yang 

menjadi karakteristik setiap rumah sakit membuat kebutuhan akan SIRS menjadi 

berbeda-beda pula di setiap rumah sakit, sehingga pengadaan pengembangan 

SIMRS sepenuhnya menjadi kebijakan intern rumah sakit. Oleh karena itu, 

kebijakan lokal rumah sakit yang tepat menj.adi faktor penentu dalam 

menghasilkan SIMRS yang sukses (Akbar, 2011). 

SIMRS terdiri dari komponen hardware, software, dan brainware. Dalam 

bidang mana.jemen, SIMRS lebih banyak diukur dari output software. Pengukuran 

kesuksesan sistem informasi saat ini telah banyak bergerak dari pengukuran 

secara tradisional, yaitu dalam hal finansial, menurut Rubin dalam Peter et al, 

(2008). Kesuks.esan sebuah sistem informasi merupakan hubungan antara kualitas 

software aplikasi pada SIMRS, kualitas informasi/data yang dihasilkan dari 

penggunaan aplikasi SIMRS, dan kualitas pelayanan dari pihak pengelola SIMRS 

di rumah sakit (Petter, 2008). Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja SIMRS, 

evaluasi perlu dilakukan terhadap sistem yang telah berjalan untuk mengetahui 

aspek positif yang mendorong peng.gunaan sistem dan mengidentifikasi faktor 

yang menimbulkan hambatan. Evaluasi mencangkup berbagai aspek mulai dari 
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tampilan antar muka, fungsi sistem informasi, kinerja sistem informasi dan 

kua.litas sistem informasi terhadap kepuasan pengguna (end user). Sehingga dari 

evaluasi SIMRS tersebut dapat mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas 

pelayanan di rumah sakit sei.ring dengan kelancaran arus informasi yang berasal 

dari kegiatan operasional rumah sakit (Sari et al, 2016). 

Dalam penggunaan teknologi informasi dalam sebuah sistem pelayanan 

rumah sakit, kebijakan manajemen me.merankan peranan yang penting. Proses 

kebijakan yang berawal dari isu kebijkan, yang dilanjutkan dengan pembuatan 

rumusan kebijakan sehingga dapat diimplementasikan untuk dijadikan pijakan 

dalam membuat kebijakan yang baik. Penelitian kebijakan merupakan penelitian 

yang dilakukan untuk verifikasi aspek alat-tujuan dalam pembuatan kebijakan, 

dan bertujuan akhir untuk pem.ecahan masalah praktis. Pusat dari penelitian ini 

adalah tindakan, yang tidak hanya menghasilkan prediktor mengenai kondisi atau 

kebutuhan dimana kebutuhan kebijakan harus disampaikan, tetapi juga mampu 

menghasilkan dan memvalidasi tindakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut 

(Nugroho, 2014). 

Sebelum menjadi Rumah Sakit Umu .m Daerah Dr. Moewardi seperti sekarang 

ini, terjadi 3 (tiga) tahap pembentukan dalam prosesnya, yaitu tahap jaman 

penjajahan Belanda sampai tahun 1942, pada waktu itu di kota Surakarta terdapat 

3 (tiga) buah Rumah Sakit Partikelir atau Swasta : Zieken Zorg, berkedudukan di 

Mangkubumen dengan nama Partikelir Inslandschziekenhuls der Verreniging 

Zieken Zorg dengan belsult tertanggal 1 Oktober 1942 atas nama : Karl Lodewijk 

Nouman Jacobus Geroundus, R.V.O. 569 dan 570. Zending Ziekenhuis 

berkedudukan di Jebres, milik Zending atau Yayasan Kristen, yang sampai 

sekarang terkenal dengan nama Yayasan Kesehatan Kristen Untuk Umum 
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(YAKKUM). Dan Panti Rogo yang meru.pakan Rumah Sakit milik Pemerintah 

Kasunanan/Kraton Surakarta. 

Tahap selanjutnya yaitu jaman pend.ud.ukan Jepang antara tahun 1942-1945, 

pada waktu itu, Rumah Sakit Zieken Zorg juga dipakai sebagai Rumah Sakit 

"Internering Kamp" tetapi pindah ke Jebres menempati Zending Ziekenhuis yang 

saat ini bernama Rumah Sakit Dr. Moewardi. Sedangkan Zen.ding Ziekenhuis 

harus pindah ke belakang dimana didir.ikan Rehabilitasi Centrum (RC) Prof. Dr. 

Soeharso. 

Tahap berikutnya ketika jaman kemerdekaan pada tahun 1945-1948, Rumah 

Sakit Tentara Surakarta diserahkan Pal.ang Merah Indonesia Daerah Surakarta 

menyerahkan kembali kepada perhimpunan Bale Kusolo, ini merupakan lanjutan 

dari Partikelir Inslandschziekenhuis der Verreniging Zieken Zorg. Mulai tanggal 1 

Januari 1950 Rumah Sakit Bale Kusolo diambil alih dan dikelola oleh pemerintah 

RI dan menetapkan nama Rumah Sakit Bale Ku.solo diganti dengan nama Rumah 

Sakit "Pusat" Surakarta. 

Baru pada tanggal 28 Februari 1996 RSUD Dr. Moewardi lokasi Jebres 

diresmikan penggu.naanya oleh Presiden Soeharto, dan sejak itulah seluruh 

kegiatan RSUD Dr. Moewardi menjadi satu lokasi. dari sejarah tersebut 

ditetapkan hari jadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta pada 

tanggal 1 Januari 1950. 

Visi dari RSUD Dr. Moewardi Surakarta adalah Rumah Sakit terke.muka 

berkelas dunia. Sedangkan misinya antara lain yaitu menyediakan pelayanan 

kesehatan berbasis pada keunggulan sumber daya manusia, kecanggihan dan 

kecukupan alat serta profesionalisme manajemen pelayanan dan menyediakan 

wahana pendidikan dan pelatihan kesehatan yang unggul berbasis pada 
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perkembangan ilmu pengeta.huan dan teknologi kesehatan yang bersinergi dengan 

mutu pelayanan 

Dalam proses penggunaan sistem informasi, bagian imple.mentasi adalah 

salah satu bagian yang paling krusial dalam menentukan kesuksesan atau 

kegagalan sistem. Untuk dapat mengukur kesuksesan dan kegagalan sebuah 

sistem, diperlukan evaluasi. Pada fase ini, ditentu.kan apakah sistem yang berjalan 

sudah baik dan perlu dipertahankan atau diperlukan lagi perencanaan baru untuk 

perbaikan, atau bahkan peng.gantian sistem yang sudah ada. Apabila dirasakan 

bahwa sistem yang berjalan sudah tidak sesuai dengan tujuan organisasi, maka 

langkah yang dapat diambil adalah kembali ke fase perencanaan yang terdiri dari 

analisis situasi rumah sakit, menentukan tujuan dan strategi dan menentukan 

perubahan yang diperlukan. Oleh karena itu, peneliti terta.rik untuk meneliti 

mengenai evaluasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit khusus di bagian 

rawat jalan RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar latar bela.kang di atas maka penulis membuat rumusan masalah:  

Apakah ada hubungan antara tampilan antar muka, fungsi sistem infomasi, 

kinerja sistem informasi dan kualitas sistem informasi terhadap kepua.saan 

pengguna sistem informasi di bagian rawat jalan RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

Selain itu penu.lis tertarik untuk meneliti evaluasi sistem informasi 

manajemen rumah sakit khusus di bagian rawat jalan RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta, secara kualitatif, sehingga dapat mengetahui apakah Sistem Informasi 

Manajemen masih layak dijalankan, perlu perbaikan, ataukah sistem informasi 

manajemen yang saat ini sudah tidak sesuai dan perlu diganti dengan sistem yang 

baru. 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan memperoleh jawaban atas masalah yang telah 

dirumuskan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara tampilan antar muka, fungsi sistem 

info .masi, kinerja sistem informasi dan kualitas sistem informasi terhadap 

kepuasaan pengguna sistem informasi di bagian rawat jalan RSUD. Dr. 

Moewardi Surakarta. 

2. Untuk menge.valuasi SIMRS (Sistem Informasi Manejemen Rumah Sakit) 

khusus di bagian rawat jalan RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Bagi Pihak Manaje.men Rumah Sakit penelitian ini dapat digunakan sebagai 

masukan dalam perumusan kebijakan berikutnya mengenai SIMRS diantaranya 

adalah  

1. Diketahuinya hasil evaluasi SIMRS berupa: 

a. Didapatkannya isi keb.ijakan SIM pada bagian rawat jalan RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta.  

b. Diketahuinya hasil implementasi SIM dari segi kuali.tas aplikasi 

software. 

c. Diketahuinya hasil implem.entasi SIM dari segi kualitas informasi yang 

diperoleh kepada pengguna akhir (end-user). 

d. Diketahuinya kesesuaian hasil implementasi SIM dengan proses bisnis 

rawat jalan RSUD Dr. Moewardi Sur.akarta 

2. Diperole.hnya model Sistem Informasi Manajemen yang paling sesuai 

dengan kebutuhan RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
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E. Sistematika Penulisan Akhir 

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberi.kan gambaran umum 

tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan dari penelitian ini 

disusun sebagai berikut : 

BAB I  PENDAH.ULUAN 

Bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; 

Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang Tinjauan Pustaka; Pen.elitian Terdahulu; 

Kerangka Pemikiran; Hipotesis Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang Jenis Penelitian; Variabel Operasional; 

Tahapan Pene.litian; Populasi dan Sampel; Pengumpulan Data; Uji 

Validitas dan Reliabilitas; Teknik Analisis Data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang telah dilaku.kan penulis 

berdasarkan tata cara dan langkah-langkah yang telah ditentukan pada bab-

bab sebelumnya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang penafsiran dan pem.aknaan penelitian terhadap 

hasil analisis penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan serta 

saran yang merupakan implikasi kesimpulan yang berisi alternatif 

pemecahan masalah. 

 

 


