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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat pesat dalam era 

globalisasi sekarang ini semakin maju yang dibuktikan dengan munculnya 

banyak perangkat teknologi sebagai sarana penunjang hidup masyarakat. 

Perkembangan tersebut juga menambah pada bidang informasi dan berbagai 

aspek kegiatan organisasi, tanpa terkecuali organisasi yang bergerak dalam 

bidang jasa yaitu rumah sakit. Menurut Baridwan (2002). 

Perkembangan teknologi informasi akan sangat berpengaruh terhadap 

perusahaan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,stabilitas nasional, 

dan kesejahteraan rakyat. Perkembangan tersebut sangat berpengaruh terhadap 

berbagai aspek kegiatan organisasi. Perkembangan yang terjadi pada bidang 

informasi akuntansi menyebabkan berkembangnya kebutuhan informasi bagi 

pihak – pihak yang berkepentingan dan dibutuhkan proses dan kinerja yang 

berkualitas dalam menghasilkan informasi. Persaingan antar instansi 

kesehatan juga menjadi salah satu hal yang perlu di perhatikan untuk tetap 

kompetitif dan menjawab setiap tantangan masyarakat. 

SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) adalah suatu aplikasi 

yang dibuat dan dikembangkan oleh BPKP dengan tujuan untuk membantu 

Rumah Sakit Umum Daerah  dalam pengelolaan keuangannya.Dengan 

aplikasi ini, Rumah Sakit Umum Daerah  dapat melaksanakan pengelolaan 

keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, 
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penatausahaan hingga  akuntansi dan pelaporannya. Suatu system dikatakan 

berjalan secara efektif, apabila dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

berbagai konstituen yang ada dalam organisasi, baik secara individual maupun 

secara kelompok (Ranti, 2013 : 11). 

Penerapan SIMDA pada Rumah Sakit Umum Daerah  sebagai suatu 

organisasi sektor publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi 

akuntansi yang terkandung dalam laporan keuangan pada lingkungan Rumah 

Sakit Umum Daerah . Dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan 

tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan 

dan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber 

daya dan asset yang asa pada Rumah Sakit Umum Daerah  (Alfian,2014 : 18) 

Dengan latar belakang diatas, maka penulis ingin mengadakan 

penelitian dengan judul : Pengaruh Keterlibatan Pemakai, Kemampuan 

Teknis, dan Mangemen Puncak Terhadap Kinerja Sistem Informasi 

Manajemen Daerah (SIMDA) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan 

Arang Boyolali. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar bekang tersebut, maka penulis  

merumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Apakah terdapat pengaruh keterlibatan pemakai terhadap kinerja sistem 

informasi manajemen daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan 

Arang Boyolali? 
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2. Apakah terdapat pengaruh kemampuan teknik personal terhadap kinerja 

sistem informasi manajemen daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Pandan Arang Boyolali? 

3. Apakah terdapat pengaruh dukungan manajemen puncak (Sruktur 

Organisasi) terhadap kinerja sistem informasi manajemen daerah pada 

Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali? 

C. Tujuan Penelitian 

Setelah mengidentifikasi masalah, penulis merumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut. 

1. Mengetahui pengaruh keterlibatan pemakai terhadap kinerja sistem 

informasi manajemen daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan 

Arang Boyolali  

2. Mengetahui pengaruh kemampuan teknik personal terhadap kinerja sistem 

informasi manajemen daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan 

Arang Boyolali. 

3. Mengetahui pengaruh dukungan manajemen puncak (Sruktur Organisasi) 

terhadap kinerja sistem informasi manajemen daerah pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Pandan Arang Boyolali 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi beberapa 

pihak antara lain. Penelitia ini memberikan manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 
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1. Manfaat Teoretis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pengetahuan dalam menganalisis faktor-faktor yang 

memengaruhi kinerja sistem informasi manajemen daerah (SIMDA). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Managemen Rumah Sakit 

1) Managemen rumah sakit dapat mengidentifikasi dan 

mengimplemantasikan berbagai faktor dalam meningkatkan 

kinerja sistem informasi manajemen daerah (SIMDA). 

2) Sebagai pertimbangan yang bermanfaat bagi rumah sakit sebagai 

dasar atau indikator untuk mengevaluasi sistem informasi 

manajemen daerah (SIMDA) dan memberikan kontribusi bagi 

instansi yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) untuk 

mengurangi terjadinya kegagalan dalam penerapan sistem 

informasi manajemen daerah (SIMDA). 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat men ambah wawasan dan pengetahuan 

yang telah diperoleh di perkuliahan yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 
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E. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan 

antara bab satu dengan bab lainnya dan disusun secara terperinci untuk 

memberikan gambaran dan mempermudah pembahasan. Sistematika dari 

masing-masing bab dapat diperinci sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan yang menguraikan secara garis besar mengenai 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian.  

Bab II Tinjauan Pustaka menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang 

digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah yang 

diteliti, penulis juga memaparkan beberapa teoriteori kuat yang digunakan 

dalam menyusun skripsi ini berupa landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.   

Bab III  Metode Penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan tentang 

metode yang digunakan penulis dalam memecahkan masalah tersebut. Di 

dalamnya memuat desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan 

sumber data penelitian, definisi operasional variabel penelitian serta teknik 

analisis data. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan tentang 

pemilihan sampel (data) yang digunakan dalam penelitian, pengolahan data 

tersebut dengan alat analisis yang diperlukan, dan pembahasan atas hasil 

analisis data.  
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Bab V Penutup. Dalam bab ini berisikan simpulan dari penelitian yang 

telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran bagi penelitian 

selanjutnya.  

Daftar Pustaka. Pada lembar ini menuliskan daftar buku referensi yang 

digunakan untuk penyusunan laporan ini. 

Lamipiran memuat lamiran-lampiran sebagai dokumen pendukung 

dalam penelitian ini.  




