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EVALUASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DI BAGIAN RAWAT 
JALAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI 

SURAKARTA 

Abstrak 

Evaluasi sistem informasi yaitu suatu proses untuk menggali dan mencari tahu, 
tentang sejauh mana suatu ke.giatan implementasi sistem informasi, baik dari 
sudut pandang persepsi pengguna, organisasi, maupun dari segi teknologi sistem 
informasinya (Hakam, 2016). Menurut Kementrian Kesehatan RI 2013, 
mengemukakan bahwa Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit merupakan 
sistem teknologi informasi komun.ikasi yang memproses dan mengintegrasikan 
seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, 
pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan 
akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem informasi manajemen 
di bagian rawat jalan, dilihat dari kepuasan pengguna sistem informasi yang 
dikaitkan dengan tampilan layar, fungsi, kinerja dan kualitas sistem informasi 
yang telah berjalan di rumah sakit. Selain itu, peneliti juga akan telaah dokumen 
yang ada di rawat jalan berkaitan dengan kelengkapan standar prosedur 
operasional dan kebijakan yang ada di rumah sakit. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. 
Untuk metode kuantitatif peneliti menggunakan instrumen berupa kuesioner. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berawal dari uji 
validitas dan reliabilitas, untuk mengetahui apakah variabel disetiap pertanyaan 
sudah valid dan reliabel sebagai pengambilan data. Setelah itu dilakukan analisis 
regresi berganda dengan mengolah data tersebut menggunakan program SPSS for 
windows versi 16. Sedangkan untuk penelitian kualitatif instrumen pengumpulan 
data tidak bersifat terstruktur, tetapi bersifat longgar dan dapat berubah-ubah 
sesuai dengan kebutuhan, baik melalui wawancara maupun telaah dokumen. Hasil 
dari analisis regresi menunjukkan bahwa variabel tampilan layar, fungsi sistem 
informasi, kinerja sistem informasi dan kualitas sistem informasi di rawat jalan 
berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna sistem informasi. Hal ini juga 
ditunjukkan pada pengujian R Square sebesar 60,6% berarti bahwa variabel 
tampilan layar, fungsi sistem informasi, kinerja sistem informasi dan kualitas 
sistem informasi mampu mempengaruhi variabel Kepuasan Pengguna. Angka F 
hitung variabel Kepuasan pengguna adalah 26.885 dan angka Sig. of F to Remove 
dibawah 0.05, yaitu 0.000, sedangkan angka R seluruh variabel diketahui lebih 
besar daripada R tabel yaitu 0,2272.  
 
Kata Kunci: Evaluasi, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, Kepuasan 
Pengguna 

 

Abstract 
Evaluation of the information system is a process to explore and find out, about 
the extent to which keokgi the implementation of information systems, both from 
the perspective of user perception, organization, and in terms of technology 
information system (Hakam, 2016). According to the Ministry of Health RI 2013, 
argued that the Hospital Management Information System is a communications 
technology information system that processes and integrates the entire process 
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flow of hospital services in the form of network coordination, reporting and 
administrative procedures to obtain information accurately and accurately. This 
study aims to evaluate management information systems in the outpatient, judging 
from user satisfaction information systems associated with display screen, 
function, performance and quality of information systems that have been running 
in the hospital. In addition, researchers will also review existing documents in 
outpatient related to the completeness of standard operating procedures and 
policies in the hospital. The research method used in this research is quantitative 
and qualitative research methods. For the quantitative method the researcher uses 
the instrument in the form of questionnaire. Data analysis technique used in this 
research is multiple regression analysis and the data is processed by using 
program SPSS for windows version 16. As for qualitative research instrument 
data collection is not structured, but is loose and can change according to 
requirement, either through interviews and document review. The result of 
regression analysis shows that display display variable, information system 
function, information system performance and quality of information system in 
outpatient have positive effect on user satisfaction of information system. This is 
also shown in the R Square test of 60.6% means that display variables, 
information system function, information system performance and information 
system quality can influence the variable of User Satisfaction. F number F 
arithmetic variable User satisfaction is 26.885 and Sig numbers. of F to Remove 
below 0.05, ie 0.000, while the R of all variables is known larger than R table is 
0.2272. 

Keywords: Evaluation, Hospital Management Information System, User 

Satisfaction 

1. PENDAHULUAN 

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). 

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. 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 

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

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

yaitu suatu proses untuk menggali dan mencari tahu, tentang sejauh mana suatu 

ke.giatan implementasi sistem informasi, baik dari sudut pandang persepsi 

pengguna, organisasi, maupun dari segi teknologi sistem informasinya (Hakam, 

2016). Sedangkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit merupakan sistem 

teknologi informasi komun.ikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh 

alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan 

dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat 

dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan menurut Kementrian 

Kesehatan RI 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem informasi 

manajemen di bagian rawat jalan, dilihat dari kepuasan pengguna sistem informasi 

yang dikaitkan dengan tampilan layar, fungsi, kinerja dan kualitas sistem 

informasi yang digunakan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

Berdasarkan ulasan teori dan penelitian terdahulu dari tinjauan pustaka diatas, 

maka penulis mengemukakan suatu konseptual yang berfungsi sebagai penuntun 

sekaligus sebagai alur berpikir penulis dalam menyelesaikan penelitian evaluasi 

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

yaitu : 

 

 

 

 

 

Kerangka Pemikiran 
Keterangan : 

     : Lingkup penelitian : Variabel yang diteliti : Faktor 

 

Berdasarkan perumusan masalah dan dan kajian teoritis yang digunakan, maka 

penulis menduga bahwa: 

”Semua faktor kepuasan pengguna berpengaruh secara positif" 

 

 

Bagian Rawat Jalan : 
Pendaftaran, Poliklinik, 
Kasir, Laboratorium, 
Radiologi, Farmasi IT 
 

Faktor Kepuasan Pengguna : 
- Tampilan Antar Muka 
- Fungsi Sistem Informasi 
- Kinerja Sistem Informasi 
- Kualitas Sistem Informasi 
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2. METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif dan kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan dengan metode 

wawancara, observasi dan telaah dokumen. Skala pengukuran instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu skala interval dengan metode sampling 

incidental.  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier berganda dan data tersebut diolah dengan menggunakan 

program SPSS for windows versi 16. 

Karakteristik responden adalah seluruh identitas responden yang dipandang 

relevan dengan permasalahan yang diidentifikasi. Sedangkan data penelitian 

adalah sejumlah skor yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan atau 

pernyataan mengenai variabel penelitian, yaitu variabel Tampilan Antar Muka  

(X1), variabel Fungsi Sistem Informasi(X2), variabel Kinerja Sistem Informasi 

(X3), Kualitas Sistem Informasi (X4), serta variabel Y (dependent variable) yaitu 

Kepuasan Pengguna. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah petugas 

rawat jalan yang berjumlah 75 orang.  

Kegiatan yang cukup penting dalam keseluruhan penelitian adalah pengolahan 

data. Dengan pengolahan data dapat diketahui tentang makna dari data yang 

berhasil dikumpulkan. Dalam pelaksanaannya, pengolahan data dilakukan melalui 

bantuan komputer dengan alat bantu statistik yaitu analisis regresi berganda. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penulis mengawali penelitian dengan uji validitas dan reliabilitas. Dalam uji 

validitas dengan menggunakan analisis bivariate dengan cara melihat nilai df 

= N-2, yaitu 75-2 = 73, kemudian dilihat di R tabel yang nilainya : 0,2272. 

Item untuk masing-masing variabel dapat dikatakan valid jika R hitung 

(pearson correlation) > R tabel. Dari hasil pengujian instumen X diketahui 

semua instrumen dinyatakan valid. Oleh karena itu, tidak dilakukan pengujian 

kembali. Semua jawaban responden atas kuesioner yang terdiri dari 31 pertanyaan 

dan disebarkan kepada 75 karyawan sebagai responden dalam penelitian ini. 

Selanjutnya hanya data yang valid yang dapat digunakan untuk pengambilan data. 

Sedangkan untuk pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah menggunakan 

Cronbach Alpha. 
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Sumber: Data Olahan Penulis 2018 
Dari tabel diatas diketahui bahwa semua variabel memiliki koefisiensi alfa diatas 

0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa semua konsep pengukur masing masing 

variabel dari masing masing kuisioner adalah reliabel. 

Analisis Regresi Linier Berganda  

Berdasarkan hasil dari analisis data dengan variabel Tampilan Antar Muka (X1), 

Fungsi Sistem Informasi (X2), Kinerja Sistem Informasi (X3) dan Kualitas Sistem 

Informasi (X4) terhadap variabel Kepuasan Pengguna (Y). 

a. Persamaan Regresi 

 Dari hasil perhitungan tabel diatas melalui program SPSS, diperoleh persamaan 

regresi berganda da.pat dituliskan sebagai berikut : 

Y = 0,230 X1 + 0,081 X2 + 0,061 X3 + 0,288 X4  

Persamaan regresi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Koefisien regresi Tampilan Antar Muka (X1) bernilai positif sebesar 0.230, 

hal ini menunjukkan Tampilan Antar Muka berpengaruh positif terhadap 

Kepuasan Pengguna, sehingga adanya Tampilan Antar Muk.a akan 

meningkatkan Kepuasan Kerja. 

2) Koefisien regresi fungsi Sistem Informasi (X2), bernilai positif sebesar 

0.081, hal ini menunj.ukkan Fungsi Sistem Informasi berpengaruh positif 

terhadap Kepuasan Pengguna, sehingga adanya Fungsi Sistem Informasi 

akan meningkatkan Kepuasan Pengguna. 

3) Koefisien kinerja Sistem Informasi (X3) bernilai posi.tif sebesar 0.061, hal 

ini menunjukkan Kinerja Sistem Informasi berpengaruh positif terhadap 

Kepuasan Pengguna, sehingga adanya Kinerja Sistem Informasi akan 

meningkatkan Kepuasan Pengguna. 

4) Koefisien regresi kualitas Sistem Informasi (X4) bernilai positif sebesar 

0,288, hal ini menunjukkan Kualitas Sistem Informasi berpen.garuh positif 

terhadap Kepuasan Pengguna, sehingga adanya Kualitas Sistem Informasi 

akan meningkatkan Kepuasan Pengguna. 

VARIABEL CRONBACH’S 
ALPHA KETERANGAN 

TAMPILAN LAYAR 0.904 RELIABEL 
FUNGSI SISTEM INFORMASI 0.729 RELIABEL 
KINERJA SISTEM INFORMASI 0.912 RELIABEL 
KUALITAS SISTEM INFORMASI 
KEPUASAN PENGGUNA 

0.952 
0.863 

RELIABEL 
RELIABEL 
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Hasil Analisis Statistik 
Variabel B Beta t Sig. 
Constant 1,460 

 
5,144 0 

X1   0,230 0,315 2,185 0,032 
X2 0,081 0,091 0,604 0,548 
X3 0,061 0,075 0,648 0,519 
X4 0,288 0,365 2,720 0,008 
Y         
F 

 
26,885 

  Sig. 
 

0,000 
  Adj. R Square 0,583     

Sumber : Hasil Olahan Penulis 2018 
Tabel diatas menyajikan variabel Tampilan Layar (X1), Fungsi Sistem 

Informasi (X2), Kinerja Sistem Informasi (X3) dan Kualitas Sistem Informasi 

(X4) bernilai positif yang menunjukkan berpengaruh terhadap Kepuasan 

Pengguna, sehingga adanya Tampilan Layar, Fungsi Sistem Informasi, Kinerja 

Sistem Informasi dan Kualitas Sistem Informasi akan meningkatkan Kepuasan 

Pengguna. Dari hasil pengujian diperoleh nilai R Square sebesar 0.583 atau 

58,3%. Yang berarti bahwa variabel Tampilan Antar Muka, Fu.ngsi Sistem 

Informasi, Kinerja Sistem Informasi dan Kualitas Sistem Informasi mampu 

mempengaruhi Kepuasan Pengguna sebesar 58,3% sedangkan sisanya 

sebesar 41.7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak ditel.iti 

dalam penelitian ini seperti misalnya gaji perawat, kesempatan dalam 

jenjang karir dan iklim organisasi. Berdasarkan hasil analisa data diperoleh 

nilai t hitung untuk variabel Tampilan Antar Muka (X1) sebesar 2.185 dengan 

nilai probabilitas sebesar 0.032 dan Kualitas Sistem Informasi (X4) sebesar 

2,720 dengan nilai probabi.litas sebesar 0.008. Dengan menggunakan taraf 

signifikansi 5% (0.05) diketahui bahwa nilai probabilitas 0.032 lebih kecil dari 

0.05 berarti Ho ditol.ak dan Ha diterima. Yang berarti bahwa Tampilan Antar 

Muka (X1) dan Kualitas Sistem Informasi (X4)   berpengaruh signifikan 

terhadap Kepuasan Pengguna (Y). Sedangkan karena nilai probabilitas untuk t 

hitung variabel Fungsi Sistem Informasi (X2) dan Kinerja Sistem Informasi 

(X3) lebih besar dari 0,05, maka variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kepuasan Pengguna. 

b. Koefisien Determinasi 

 Dari hasil pengujian diperoleh nilai Adj. R Square sebesar 0.583 atau 

58,3%. Yang berarti bahwa variabel Tampilan Antar Muka, Fu.ngsi Sistem 

Informasi, Kinerja Sistem Informasi dan Kualitas Sistem Informasi mampu 
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mempengaruhi Kepuasan Pengguna sebesar 58,3% sedangkan sisanya 

sebesar 41.7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak ditel.iti 

dalam penelitian ini seperti misalnya gaji perawat, kesempatan dalam 

jenjang karir dan iklim organisasi. 

c. Uji t 

1) Pengaruh X1 terha.dap Y 

 Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai t hitung untuk variabel 

Tampilan Antar Muka (X1) sebesar 2.185 dengan nilai probabilitas sebesar 

0.032. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% (0.05) diketahui bahwa 

nilai probabilitas 0.032 lebih kecil dari 0.05 berarti Ho ditol.ak dan Ha 

diterima. Yang berarti bahwa Tampilan Antar Muka (X1) berpengaruh 

signifikan terhadap Kepuasan Pengguna (Y). 

2) Pengaruh X2 terhadap Y 

  Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai t hitung untuk variabel 

Fungsi Sistem Informasi (X2) sebesar 0.604 dengan nilai probabilitas 

sebesar 0.548. Dengan meng.gunakan taraf signifikansi 5% (0.05) diketahui 

bahwa nilai probabilitas 0.548 lebih besar dari 0.05 berarti Ho diterima dan 

Ha ditolak. Yang berarti bahwa Fungsi Sistem Informasi (X2) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan pengguna (Y). 

3) Pengaruh X3 terhadap Y 

Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai t hitung untuk variabel 

 Kinerja Sistem Informasi (X3) sebesar 0.648 dengan nilai probabilitas 

 sebesar 0.519. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% (0.05) diketahui 

 bah.wa nilai probabilitas 0,519 lebih besar dari 0.05 berarti Ho diterima dan 

 Ha ditolak. Yang berarti bahwa Kinerja Sistem Informasi (X3) tidak 

 berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan pengguna (Y). 

4) Pengaruh X4 terhadap Y 

Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai t hitung untuk variabel 

Kualitas Sistem Informasi (X4) sebesar 2.720 dengan nilai probabi.litas 

sebesar 0.008. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% (0.05) diketahui 

bahwa nilai probabilitas 0,008 lebih kecil dari 0.05 berarti Ho ditolak dan 

Ha diterima. Yang berarti bahwa Kualitas Sistem Informasi (X4) 

berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pengguna (Y). 
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d. Uji Ketepatan Model 

 Dari hasil pengujian diperoleh nilai F sebesar 26.885 dengan tingkat 

signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,000< 0,05), 

maka dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat hubu.ngan 

antara Tampilan Antar Muka, Fungsi Sistem Informasi, Kinerja Sistem 

Informasi dan Kualitas Sistem Informasi dan Kepuasan Pengguna, dengan 

demikian pengujian tersebut diatas sudah layak dan benar.  

Sebagai upaya untuk menin.gkatkan kinerja SIMRS, evaluasi perlu dilakukan 

terhadap sistem yang telah berjalan untuk mengetahui aspek positif yang 

mendorong penggunaan sistem dan mengidentifikasi faktor yang menimbulkan 

hambatan. Evaluasi bisa mencangkup berbagai aspek mulai dari tampilan antar 

muka, fungsi sistem infor.masi, kinerja sistem informasi dan kualitas sistem 

informasi terhadap kepuasan pengguna (end user). Sehingga dari evaluasi SIMRS 

tersebut dapat mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan di 

rumah sakit seiring dengan kelancaran arus informasi yang berasal dari kegiatan 

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

Berdasarkan analisis triangulasi sumber diperoleh hasil penelitian kualitatif yaitu 

seluruh responden menyatakan bahwa kepuasan pengguna sudah baik mengenai 

tampilan layar, fungsi sistem informasi, kinerja sistem informasi dan kualitas 

sistem informasi di bagian rawat jalan. Hal ini sesuai dengan teori integrasi 

kognitif yang memberikan penjelasan tentang bagaimana responden (pengguna) 

memberikan penilaian tingkat kepuasan pengguna yang harus mereka nilai. Selain 

itu dari hasil analisis triangulasi sumber juga sesuai dengan teori nilai harapan, 

bahwa kepuasan pengguna merupakan penilaian menyangkut apakah kinerja suatu 

informasi itu relatif bagus atau jelak, dan juga apakah sistem informasi yang 

disajikan cocok atau tidak cocok dengan tujuan pemakainya, sehingga hasil yang 

dirasakan pengguna mengenai kinerja suatu sistem yang dioperasikan sesuai 

dengan harapan meraka. Pengguna yang puas cenderung tetap loyal lebih lama 

dan relatif sering menggunakan. 

4. PENUTUP 

Ada hubungan yang bermakna antara tampilan antar muka, fungsi sistem 

informasi, kinerja sistim informasi dan kualitas sistem informasi terhadap 
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kepuasaan pengguna sistem informasi di bagian rawat jalan RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta, dengan probabilitas < 0,05. 

Tingkat kepuasan pengguna sistem informasi RSUD Dr. Moewardi  sudah 

menunjukkan tingkat kep.uasan yang baik. Hal ini didukung dengan hasil dari 

penelitian mengenai tampilan antar muka, fungsi sistem informasi, kinerja sistem 

informasi, dan kualitas sistem informasi yang bernilai positif , sehingga dapat 

berpengaruh dalam  meningkatkan kepuasan pengguna (end user). 

Proses pengambilan kebijakan sistem informasi manajemen rumah sakit petu.gas 

rawat jalan telah memahami dan menjalankan pelayanan sesuai dengan pedoman 

kebijakan SIMRS yang tertuang dalam Standar Prosedur Operasional (SPO). 

Kualitas aplikasi software sistem informasi manajemen rumah sakit di bagian 

rawat jalan sudah berjalan dengan lancar, mudah untuk digunakan dan sudah 

terintegrasi secara internal di seluruh wilayah rumah sakit. Namun masih 

ditemukan ken.dala jika pada saat pengentrian data dengan jumlah pasien yang 

banyak, maka membutuhkan waktu untuk menunggu proses kerja komputer 

tersebut. Dari telaah dokumen SIMRS rawat jalan rumah sakit sudah tersedia 

lengkap modul di tiap-tiap desktop layar komputer yaitu modul rawat jal.an dan 

IGD, rawat inap, laboratorium, farmasi, radiologi, IT dan bagian keuangan. 

Melalui observasi didapatkan bahwa laporan juga sudah dilakukan dengan sistem 

komputer yang terintegrasi dengan SIMRS sehingga memud.ahkan petugas untuk 

menarik data laporan setiap bulan. 

Kualitas pelayanan dari pihak pengelola sistem informasi manajemen rumah sakit 

sudah tersedianya modul untuk masing-masing bagian yaitu modul rawat jalan 

dan IGD, rawat inap, laboratorium, farmasi, radiologi, dan bagian keuangan serta 

adanya kesesuaian antara pelanyaan di bagian rawat jalan den.gan Standar 

Prosedur Operasional (SPO) yang ada. 

Analisa Fit/GAP dapat ditunjukkan bahwa sudah sebagian besar kriteria proses 

bisnis dapat dipenuhi secara keseluruhan oleh aplikasi SIMRS, sedangkan  

sebagian kecil lainnya perlu dilakukan perubahan/penambahan agar dapat 

sepen.uhnya mendukung proses bisnis. 

RSUD Dr. Moewardi sebaiknya selalu melakukan evaluasi secara berkala 

mengenai kendala dari pengguna sistem informasi, sehingga akan menjadi bahan 

acuan sebagai peningkatan kualitas dari sistem informasi manajemen rumah sakit. 



10 
 

Selain melakukan evaluasi, manajemen rumah sakit harus mampu memahami 

harapan dari petugas rawat jalan, agar RSUD Dr. Moewardi dapat menanamkan 

kepercayaan karyawan untuk membangun budaya perusahaan untuk memenuhi 

tantangan, menciptakan keunggulan baru serta mendorong bisnis untuk 

kesuksesan yang lebih besar. Selain itu, memberikan dan memastikan peralatan 

kerja yang digunakan adalah terbaik dan memiliki kondisi kerja yang aman demi 

mendukung implementasi SIMRS yang unggul dan selalu mengikuti 

perkembangan teknologi demi kelancaran proses pelayanan rumah sakit.  
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