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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) merupakan sistem 

yang mendukung pengambilan keputusan bagi pihak manajemen dalam 

menentukan strategi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan rumah sakit 

(Rahaju, dkk, 2013). Rekam medis merupakan subsistem dari sistem 

informasi rumah sakit secara keseluruhan yang memiliki peran sangat penting 

dalam meningkatkan mutu dan pelayanan di rumah sakit itu sendiri. 

Penyelenggaraan rekam medis yang dimulai sejak pasien mendaftar, 

mendapatkan pelayanan kesehatan sampai keluar rumah sakit. 

Penyelenggaraan rekam medis merupakan salah satu bentuk kegiatan yang 

dilaksanakan guna mencapai pelayanan yang cepat, akurat, dan tepat sehingga 

informasi yang dihasilkan lebih efektif dan efisien sehingga dibutuhkan 

manajemen yang baik dan berkualitas (Silfani dan Achadi, 2014). 

Penyelenggaraan rekam medis mulai dari pengisian sampai rekam 

medis kembali ke filing. Rekam medis memberikan informasi yang 

sebenarnya dan pengisian data harus lengkap supaya menghasilkan data yang 

benar sampai informasi yang akan disampaikan dalam bentuk laporan.  Data 

yang salah mengakibatkan pemborosan biaya, tenaga, sarana dan waktu. Oleh 

karena itu, harus diupayakan agar kesalahan data dapat dikurangi sekecil 

mungkin. Rumah sakit di Indonesia wajib melakukan pencatatan dan 

pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit 
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sebagaimana ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Sistem informasi manajemen rumah sakit 

(SIMRS) yang digunakan di sebuah rumah sakit harus memberikan 

kemudahan dalam operasional serta dapat mengatasi kendala pelayanan 

pasien yang ada di rumah sakit tersebut (Gunawan, 2013). 

Manajemen rumah sakit membutuhkan pengelolaan data yang cepat dan 

akurat demi menciptakan pelayanan yang berkualitas. Pengelolaan data secara 

manual, mempunyai banyak kelemahan, selain membutuhkan waktu yang 

lama, keakuratannya juga kurang dapat diterima karena kemungkinan 

kesalahan yang sangat besar. Dukungan teknologi informasi akan mendukung 

pekerjaan pengelolaan data dengan cara manual dapat digantikan dengan 

suatu sistem informasi dengan menggunakan komputer. Selain lebih cepat 

dan mudah, pengelolaan data juga menjadi lebih akurat karena kumungkinan 

kesalahan dapat diminimalisir (Topan, dkk, 2015). 

Evaluasi terhadap penerapan SIMRS harus dilakukan karena evaluasi 

akan menilai atau mengukur manfaat yang didapatkan dari penerapan SIMRS 

dan untuk menemukan masalah-masalah potensial yang sedang dihadapi oleh 

pengguna dan organisasi. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai acuan untuk 

memperbaiki atau menyempurnakan SIMRS serta mengembangkan potensi 

yang masih ada, sehingga SIMRS menjadi lebih baik, sempurna serta dapat 

mendukung tujuan, visi, dan misi organisasi (Bayu dan Muhimmah, 2013). 

Evaluasi terhadap SIMRS bagian rekam medis di RSUD Dr. 

Tjitrowardojo belum dilakukan untuk mengubah harus menunggu programer 
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yang membuat sistem. Hasil dari perubahan yang dilakukan harus menunggu 

antrian pekerjaan dari programer. Nomer rekam medis pasien yang ganda 

tidak dapat terdeteksi. Sistem yang ada belum memenuhi kriteria IUP (Indeks 

Utama Pasien), klasifikasi dan kodefikasi, ATD (Admission, transfer, 

dyscharge), bed management, traching system, audit real, dan apoiment 

system (sistem perjanjian). 

IUP digunakan untuk validasi, verifikasi, dan pencarian nomer rekam 

medis pasien. IUP di RSUD Dr. Tjitrowardojo belum sepenuhnya terlihat 

dengan membuka program SIMRS bagian rekam medis. SIMRS belum ada 

notifikasi untuk pemberitahuan bahwa pasien sudah mempunyai nomer rekam 

medis apabila pasien sudah pernah mendaftar sebagai pasien. SIMRS belum 

bersifat user friendly bagi pengguna/karyawan. Petugas masih harus 

membuka password sendiri-sendiri untuk mengetahui riwayat penyakit. 

Untuk setiap item yang harus diisi tidak ada keterangan dan cara mengisinya. 

Dampak yang timbul dari penggunaan IUP tersebut untuk pencarian pasien 

menjadi lebih lama.  

Masalah yang ada pada klasifikasi dan kodefikasi, untuk database ICD 

10 dan ICD 9 CM belum bisa mengikut update dari buku International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th 

Revision dan International Classification of Diseases 9th Revision Clinical 

Modification karena untuk update mengikuti program Ina-CBGS. Dampaknya 

untuk laporan morbiditas penyakit tidak bisa mengikuti perkembangan sesuai 

dengan ICD 10 dan ICD 9 CM yang digunakan. 
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Masalah di ATD (Admission, transfer, dyscharge) RSUD Dr. 

Tjitrowardojo adalah untuk admission programnya sudah ada menggunakan 

program dari SIMRS. Untuk admission, transfer, dyscharge membutuhkan 

proses clean bed. Proses clean bed membutuhkan waktu lama karena 

menunggu proses administrasi keuangan dan farmasi (obat) termasuk untuk 

mengetahui obat yang dipakai dan nominal yang dikeluarkan. 

 Masalah yang ada pada bed management, berkaitan dengan program 

SIMRS yang sudah memiliki keterangan untuk tempat tidur terisi, kosong, 

dan dalam proses. Tempat tidur dalam proses berwarna kuning untuk berganti 

warna hijau menjadi tempat tidur kosong membutuhkan waktu lama. Ini yang 

membuat petugas TPPRI menempatkan pasien di extra bed.  

Traching system digunakan untuk telusur rekam medis ada dimana, 

dipinjam, dan untuk pencarian. Traching system masih menggunakan buku 

bantu untuk telusur rekam medis ada dimana, dipinjam, dan untuk pencarian. 

Dampaknya apabila ada data yang terselip tidak dimasukkan data rekam 

medis maka petugas akan melakukan pencarian dengan membutuhkan waktu 

yang lama. 

Audit real adalah mengaudit rekam medis digunakan untuk siapa atau 

menelusuri penggunaan akses. Audit real di RSUD Dr. Tjitrowardojo 

dilakukan secara manual. Petugas harus mencatat di buku pinjam apabila ada 

petugas lain yang akan meminjam rekam medis. Dampaknya apabila petugas 

lupa tidak menulis rekam medis, petugas tidak bisa mengetahui penggunaan 

akses rekam medis. 
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Sistem perjanjian di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo sudah ada, 

yang dinamakan sistem pendaftaran online pasien rawat jalan. Sistem itu 

menggunakan “sms” dan “website” yang dapat digunakan H-1 sebelum 

pasien mendapatkan pemeriksaan oleh dokter.  

RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo sudah menggunakan SIMRS 

bagian rekam medis tetapi kriteria IUP, klasifikasi dan kodefikasi, ATD, bed 

management, traching system, audit real, dan apoiment system belum 

terpenuhi sehingga berdampak pada kelancaran pelayanan pasien, ketepatan, 

dan kevalidan data pelaporan rumah sakit. Dalam penelitian ini menggunakan 

metode Task Technology Fit (TTF) Analysis adalah sebuah konstruk yang 

dikenal sebagai Task-Technology Fit (TTF), yang merupakan kesesuaian dari 

kapabilitas teknologi untuk kebutuhan tugas dalam pekerjaan yaitu 

kemampuan teknologi informasi untuk memberikan dukungan terhadap 

pekerjaan (Goodhue&Thompson 1995, disitasi oleh Dishaw et al., 2002). 

Model TTF menempatkan bahwa teknologi informasi hanya akan digunakan 

jika fungsi dan manfaatnya tersedia untuk mendukung aktivitas pengguna. 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi implementasi 

sistem informasi manjemen rumah sakit bagian rekam medis di RSUD Dr. 

Tjitrowardojo Purworejo.  

B. Rumusan Masalah 

Sejauh mana sistem informasi manajemen rumah sakit bagian rekam 

medis di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo diterapkan untuk memenuhi 

kriteria ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengevaluasi sistem informasi manajemen rumah sakit bagian rekam 

medis di RSUD Dr Tjitrowardojo Purworejo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengevaluasi pengelolaan kriteria indeks utama pasien pada SIMRS 

bagian rekam medis di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo. 

b. Mengevaluasi pengelolaan kriteria klasifikasi dan kodefikasi pada 

SIMRS bagian rekam medis di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo. 

c. Mengevaluasi pengelolaan kriteria admission, transfer, dan 

dyscharge pada SIMRS bagian rekam medis di RSUD Dr. 

Tjitrowardojo Purworejo. 

d. Mengevaluasi pengelolaan kriteria bed management pada SIMRS 

bagian rekam medis di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo. 

e. Mengevaluasi pengelolaan kriteria traching system pada SIMRS 

bagian rekam medis di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo. 

f. Mengevaluasi pengelolaan kriteria audit real pada SIMRS bagian 

rekam medis di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo. 

g. Mengevaluasi pengelolaan kriteria sistem perjanjian pada SIMRS 

bagian rekam medis di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan tentang penelitian bagi peneliti. Sebagai sarana 

menerapkan ilmu yang diperoleh selama belajar sebagai mahasiswa 

peminatan administrasi kebijakan kesehatan di program studi kesehatan 

masyarakat. 

2. Bagi RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi perumusan 

kebijakan berikutnya mengenai SIMRS di bagian rekam medis. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Mendapat informasi mengenai evaluasi sistem informasi manajemen 

rumah sakit di bagian rekam medis RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo 

 




