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ABSTRACT 
 
Background: Information system and technology has been widely used in 
health sectors including hospitals. Information technology is potential to 
improve hospital efficiency and effectiveness. Pematangsiantar District 
Hospital has just started to implement hospital information systems (HIS) 
by September 2006. So far the impact of this implementation to 
Pematangsiantar District Hospital is not known. 
Objectives: This research aimed to evaluate the implementation of HIS in 
RSUD Pematangsiantar based on Human Organisation Technology (HOT) 
Model proposed by Yusof et al. that incorporate the concept of fit between 
technology, human and organisation. This model underlines the important 
of “ease of use” and “usefulness” as the indicator of acceptance and 
satisfaction of the user. 
Methods: The research used a qualitative method with explorative design. 
This design chosed to explore user’s perception about ease of use, 
usefulness, acceptance and user satisfaction toward HIS that has been 
implemented with using in-depth interview and observation as the methods 
to collecting data. 
Results: Depth interview was conducted with 11 operators of HIS. The 
result of study showed that HIS in Pematangsiantar District Hospital was 
easy to use, the application was simple and user friendly. HIS was useful 
to improve job performance and users were satisfied with the system. User 
expected the sistem will be scaled up to all departments. 
Conclusions: All users accepted the system cause its easy to use dan 
useful. Most of them were satisfied with the system because it can help 
their working activity. 
 
Keywords: Hospital information systems, ease of use, usefulness, user 
acceptance, user satisfaction 



PENGANTAR 
 Sistem teknologi dan informasi telah menjadi komponen yang 

sangat penting dan luas perannya bagi keberhasilan organisasi tak 

terkecuali organisasi di sektor kesehatan karena dapat membantu segala 

jenis kegiatan yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas, komunikasi, 

kolaborasi dan daya saing organisasi.    

 Dalam perkembangannya, RSUD Pematangsiantar sebagai rumah 

sakit milik pemerintah daerah mulai memaksimalkan kemampuan 

kompetisi dengan menerapkan dan memberlakukan sistem informasi 

berbasis komputer untuk dapat mengelola seluruh sumber daya yang ada 

melalui informasi yang diharapkan dapat menggambarkan rencana-

rencana strategis yang akan dicapai untuk beberapa tahun ke depan. 

Sebagai rumah sakit pemerintah tipe B dengan kapasitas 232 

tempat tidur (TT) dan merupakan rujukan tingkat lanjut untuk daerah 

kabupaten sekitarnya maka pengaplikasian sistem informasi berbasis 

komputer ini sudah layak untuk diterapkan untuk menunjang kelancaran 

proses pelayanan kesehatan, administrasi dan keuangan. Dengan 

pertimbangan bahwa selama ini sistem informasi masih dilakukan secara 

manual dalam kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan 

pelaporan sehingga menyulitkan untuk memperoleh informasi yang cepat, 

tepat, akurat dan dapat dipercaya, sejalan dengan hal tersebut di atas, 

pada  awal September tahun 2006  Rumah Sakit Umum (RSUD) 

Pematangsiantar  mulai mengaplikasikan sistem informasi rumah sakit 

berbasis komputer.  

Penerapan SIRS di RSUD Pematangsiantar dilaksanakan secara 

bertahap dengan fase awal implementasi dimulai dengan pengaplikasian 

7 modul dari SIRS yang direncanakan. Ketujuh modul ini  terdiri dari modul 

pendaftaran, rawat jalan, gawat darurat, kasir, rekam medis, master dan 

modul executive information system (EIS).    

 Sebagai rumah sakit yang baru mengaplikasikan sistem informasi 

berbasis komputer, selayaknya RSUD Pematangsiantar memperkirakan   
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perubahan organisasi sebagai hasil dari penggunaan sistem informasi 

yang memerlukan pemahaman baik dari fungsi organisasi itu sendiri 

maupun dari dinamika sosial yang terjadi dalam organisasi seperti 

karakteristik individu, kelompok, dan sistem informasi itu sendiri. Hal ini 

dapat dilakukan dengan melaksanakan evaluasi terhadap operasional 

sistem(1).    

 Untuk penerapan sistem informasi berbasis komputer yang baru 

berjalan biasanya tahap evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi yang 

disebut evaluasi operasional. Evaluasi operasional yang dilakukan di 

RSUD Pematangsiantar  untuk mengetahui bagaimana sistem berjalan 

dilihat dari aspek kemudahan (ease of use) dan kegunaan/ manfaat 

(usefulness) serta  penerimaan pengguna (user acceptance) terhadap 

sistem yang baru sehingga dapat memberikan kepuasan bagi pengguna 

(user satisfaction). 

 

BAHAN DAN CARA PENELITIAN 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat eksploratif. 

Variabel yang digali dalam penelitian ini adalah persepsi pengguna 

terhadap kemudahan dan kemanfaatan serta akseptansi dan kepuasan 

pengguna dan dukungan manajemen terhadap SIRS yang diterapkan di 

RSUD Pematangsiantar. 

 Subjek dalam penelitian ini para pengguna (user) SIRS yang terdiri 

dari Kepala RS, Kepala Bidang Perencanaan dan Rekam Medis, Kepala 

Subbidang Pengelolaan Rekam Medis dan Pelaporan, Kepala Subbagian 

Keuangan dan 11 orang user (operator) yang ada di bagian pendaftaran 

rawat jalan,  instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat dan kasir. 

 Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam 

menggunakan pertanyaan terbuka dan observasi dengan teknik critical 

incident. Proses pengambilan data wawancara mendalam dilakukan 

dengan menggunakan alat perekam suara (recorder) dan juga melakukan 

pencatatan untuk menangkap fenomena yang ada saat wawancara dan 
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observasi dilakukan. Hasil pengumpulan data dianalisis secara analisis isi  

dengan tahapan mentranskripsikan hasil wawancara mendalam, 

melakukan pengkodean berdasarkan pedoman pertanyaan wawancara 

mendalam, melakukan open coding gabungan dari seluruh transkrip 

wawancara mendalam, mencari dan menemukan pola dan hubungan 

berdasarkan temuan hasil wawancara dan observasi, dan menarik 

kesimpulan (2). 

  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN    
1. Kemudahan penggunaan (ease of use)   

 SIRS yang diimplementasikan harus mudah dipergunakan (user 

friendly) oleh petugas, bahkan bagi petugas yang awam sekalipun 

terhadap teknologi komputer(3). Kemudahan penggunaan teknologi 

merupakan hal yang mempengaruhi frekwensi penggunaan sistem. 

Kemudahan penggunaan juga dipengaruhi oleh kemudahan teknologi 

untuk dipelajari. Meskipun beberapa dari operator tidak memiliki latar 

belakang pendidikan formal maupun informal di bidang komputer namun 

karena aplikasi SIRS mudah dan sederhana, sehingga mereka tidak 

mengalami kendala dalam mengoperasikan SIRS. Namun ada seorang 

user berpendapat bahwa aplikasi ada sedikit permasalahan karena entry 

data yang dilakukan berulang.  

 
2. Kemanfaatan (usefulness) 

 Teknologi informasi yang digunakan dalam organisasi harus 

memiliki dampak positif terhadap kinerja individu dan dapat digunakan jika 

kemampuan teknologi informasi cocok dengan tugas-tugas yang harus 

dihasilkan oleh pengguna(4). Suatu model sistem informasi haruslah 

sesuai dengan manusia (stakeholder) dan organisasi berdasarkan 

kebutuhannya. SIRS haruslah bekerja menurut kebutuhan manusia dan 

dapat membantu dalam meningkatkan kinerja bagi penggunanya. Dengan 
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demikian manusia harus memiliki pengetahuan dan sikap yang memadai 

agar dapat menggunakan sistem dalam meningkatkan kinerjanya (5). 

 Menurut sebagian besar user dengan adanya SIRS, informasi 

tentang pasien dapat segera diketahui, jumlah pasien yang berkunjung 

dapat diketahui dengan pasti, pemasukan rumah sakit yang 

sesungguhnya dapat diketahui dan membantu meringankan beban kerja 

mereka. Namun demikian ada satu responden yang menyatakan bahwa 

SIRS juga bisa memperlama pekerjaan karena masih tetap juga 

melakukan pencatatan data secara manual meskipun sudah melakukan 

entry data pendaftaran pasien dalam aplikasi SIRS.  

 Sasaran manajemen tingkat bawah dalam pengimplementasian 

SIRS adalah administrasi yang tertib, akurat dan dapat diandalkan. 

Dengan demikian kebocoran keuangan yang terjadi dapat semakin 

dikurangi dan bahkan dihilangkan, demikian pula potensi-potensi sumber 

daya yang ada dapat ditingkatkan optimalitas penggunaannya(6).   

 Implementasi SIRS di RSUD Pematangsiantar telah berhasil 

mengurangi bahkan mencegah kebocoran keuangan yang terjadi 

sebelumnya. Hal ini menurut peneliti dikarenakan alur penerimaan pasien 

yang sebelumnya masih berada pada masing-masing unit pelayanan 

namun sejak implementasi SIRS telah menjadi satu pintu. Matriks berikut 

menjelaskan keadaan pelayanan di unit rawat jalan sebelum dan sesudah 

implementasi SIRS: 

Matriks Keadaan Pelayanan Rawat Jalan Sebelum dan Sesudah 
Implementasi SIRS 

Uraian Sebelum implementasi 
SIRS 

Setelah implementasi 
SIRS 

Pendaftaran Manual, tanpa no rekam 
medis 

Komputerisasi dengan no. 
rekam medis 

Karcis Dibayar pada petugas 
pendaftaran/ loket 

Dibayar pada kasir umum 

Jasa Tindakan/ 
Pelayanan 

Dibayar pada petugas di 
masing-masing unit 
pelayanan 

Dibayar pada kasir 
tindakan 
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Meskipun SIRS sudah dapat mencegah kebocoran keuangan di poliklinik 

yakni Poliklinik Bedah dan Penyakit Dalam, namun tidak demikian halnya 

dengan poliklinik lainnya dan instalasi rawat inap yang sampai saat ini 

belum  diterapkan sistem dan masih menggunakan sistem manual 

sehingga masih terbuka peluang untuk terjadinya kebocoran keuangan 

pada unit pelayanan tersebut.    

3. Harapan dan akseptansi  
 Harapan berkenaan pada keinginan untuk meningkatkan pelayanan 

dengan menggunakan SIRS (5). Sejak SIRS di RSUD Pematangsiantar 

diimplementasikan berbagai pendapat dan tanggapan diberikan oleh para 

pengguna SIRS yang menyatakan bahwa pada dasarnya mereka setuju 

dan menerima pengimplementasian SIRS di RSUD Pematangsiantar. 

 Beberapa informan menyatakan bahwa SIRS yang ada sudah 

sesuai dengan harapan namun ada pula informan yang masih merasa 

belum sesuai dengan harapan karena masih banyak yang belum lengkap. 

Sebagian besar responden menyatakan harapan supaya pengembangan 

SIRS yang akan datang dapat mencakup seluruh unit/ bagian. Diharapkan 

pula SIRS berbasis web sehingga pelaporan rutin rumah sakit dapat 

dilakukan melalui internet. 

 
4. Kepuasan pengguna 

 Kepuasan pengguna merupakan keseluruhan penilaian dari 

pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem informasi dan 

dampak potensialnya. Kepuasan pengguna dapat dihubungkan 

kemanfaatan teknologi dan sikap pengguna terhadap sistem (5).  

 Sebagian besar responden menyatakan puas dengan SIRS yang 

ada sekarang karena setelah berjalannya SIRS pendapatan rumah sakit 

meningkat, tidak terjadi nomor rekam medis yang ganda, alur pelayanan 

lebih jelas, tarif pelayanan transparan. Namun ada juga yang belum 

merasa puas karena belum semua bagian yang terkomputerisasi dan 
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masih banyak fasilitas yang belum memadai. Kepuasan juga dapat 

dihubungkan dengan reward yang diterima oleh user dari pihak 

manajemen misalnya dalam bentuk insentif. Sebagian besar user 

menyatakan menerima insentif dan sebagian lagi tidak menerima insentif 

tapi hanya menerima uang pelatihan saja. Meski demikian sebagian besar 

user berharap agar insentif ditingkatkan jumlahnya.  

 
5. Organisasi  

 Untuk tercapainya keberhasilan implementasi SIRS tidak terlepas 

dari dukungan yang berasal dari Pemerintah Kota sebagai pemilik rumah 

sakit dan dukungan dari manajemen atas (top management) sampai 

kepada dukungan staf. Dukungan dalam bentuk dana diperoleh dari 

Pemerintah Kota. Meski begitu berdasarkan wawancara yang dilakukan 

kepada beberapa user dan manajemen terungkap bahwa ada beberapa 

staf di RSUD Pematangsiantar yang tidak mendukung SIRS. 

  Hingga saat ini SIRS masih berdiri sendiri dalam bentuk satu tim, 

belum masuk dalam satu bagian di dalam struktur organisasi RSUD 

Pematangsiantar meski tugas pokok dan fungsinya ada di Subbidang 

Rekam Medis dan Pelaporan dan Subbagian Keuangan. Untuk itu perlu 

dibuat satu bagian dalam bagan organisasi yang membawahi dan 

bertanggung jawab dalam SIRS.  

 Pengguna (user) perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 

pengembangan sistem, karena salah satu faktor penentu keberhasilan 

adalah user. User harus dilibatkan sedemikian rupa sehingga aspirasi dan 

keinginan user bisa diakomodasi. Sebagian responden menyatakan ikut 

dilibatkan dalam pengembangan SIRS karena masukan-masukan yang 

mereka berikan pada instruktur maupun pada tim SIRS lewat koordinator 

SIRS. Namun banyak pula masukan yang mereka berikan tidak 

direalisasikan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah 

seorang rekanan, pelaksanaan SIRS bukan dimulai dengan 

pengembangan namun hanya berupa pelatihan aplikasi SIRS yang siap 
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pakai yaitu RSSmart yang dilakukan selama 6 bulan. Kontrak kerja yang 

hanya merupakan pelatihan saja menyebabkan masukan-masukan yang 

diberikan oleh para user kurang mendapat tanggapan untuk ke arah 

perbaikan, karena aplikasi yang ada sudah siap pakai. Inilah yang menjadi 

alasan mengapa masukan-masukan yang diberikan oleh operator 

meskipun diterima/ ditampung namun tidak dapat direalisasikan.  

 Keberhasilan pengembangan sistem informasi sangat bergantung 

pada strategi yang dipilih untuk pengembangan sistem informasi. Dalam 

pemilihan strategi harus dipertimbangkan berbagai faktor seperti: keadaan 

yang sekarang dihadapi, keadaan pada waktu sistem informasi siap 

dioperasionalkan dan keadaan di masa mendatang, termasuk antisipasi 

perkembangan organisasi dan perkembangan teknologi. Ketidaktepatan 

dalam melakukan prediksi keadaan di masa mendatang, dapat menjadi 

kendala dalam implementasi dan operasionalisasi sistem informasi. Dalam 

pengimplementasian SIRS di RSUD Pematangsiantar, sosialisasi yang 

kurang kepada seluruh staf dan petugas dan prosedur kerja yang belum 

dipahami oleh semua operator SIRS menyebabkan pelaksanaan SIRS 

tidak berjalan lancar. Ketidaktahuan operator tentang prosedur kerja dan 

alur-alur pelayanan di RSUD Pematangsiantar karena sebagian besar 

user yang dilatih merupakan tenaga yang baru bekerja di RSUD 

Pematangsiantar. Selama observasi di lapangan tak jarang peneliti 

mendengar keluhan pasien yang dilontarkan kepada user/ operator yang 

merasa prosedur yang ada terlalu bertele-tele khususnya bagi pasien 

peserta Askes. 

 SIRS merupakan suatu sistem informasi yang cakupannya luas dan 

mempunyai kompleksitas yang cukup tinggi. Oleh karena itu penerapan 

sistem yang dirancang harus dilakukan dengan memilih pentahapan yang 

sesuai dengan kondisi masing-masing subsistem, atas dasar kriteria dan 

prioritas yang ditentukan. Kesinambungan antara tahapan yang satu 

dengan tahapan berikutnya harus tetap terjaga. Untuk pengembangan 
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SIRS yang akan datang dikhawatirkan akan mengalami kendala apabila 

rekanan yang akan bekerja sama untuk waktu yang akan datang berbeda.   

 Kemudahan teknologi merupakan hal yang mempengaruhi 

frekwensi penggunaan sistem. Kemudahan penggunaan juga dipengaruhi 

oleh kemudahan untuk dipelajari dan kemanfaatan dipengaruhi oleh 

kemudahan penggunaan. Sementara kemudahan dan kemanfaatan akan 

mempengaruhi penerimaan sistem oleh penggunanya. Sistem yang 

diterima akan memberikan kepuasan bagi penggunanya.  

 Suatu model sistem informasi haruslah sesuai dengan manusia 

(stakeholder) dan organisasi berdasarkan kebutuhannya. SIRS haruslah 

bekerja menurut kebutuhan manusia dan dapat membantu dalam 

meningkatkan kinerja bagi penggunanya. Dengan demikian manusia 

harus memiliki pengetahuan dan sikap yang memadai agar dapat 

menggunakan sistem dalam meningkatkan kinerjanya. Demikian juga 

organisasi harus dilengkapi dengan ketersediaan teknologi dan 

infrastruktur supaya dapat mewujudkan potensi sistem yang ada. 

Organisasi harus mempunyai kemampuan untuk menyiapkan sumber 

daya manusia untuk dapat menyesuaikan terhadap masalah yang 

mungkin terjadi dalam penerapan sistem informasi untuk mengurangi 

kendala dalam mengelola transformasi. Hal ini dapat dicapai melalui 

strategi dan manajemen seperti dukungan pimpinan, kerja tim dan 

komunikasi efektif yang dibentuk dengan melibatkan peran dan 

kemampuan para karyawan. Di samping itu segala sesuatu yang 

berhubungan dengan organisasi dan perencanaan teknologi informasi 

haruslah sejalan satu sama lain untuk menjamin bahwa pengembangan 

teknologi didukung oleh tujuan organisasi itu sendiri (5). 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

1. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) di RSUD Pematangsiantar 

mudah digunakan karena aplikasinya yang sederhana. 

2. SIRS yang berjalan masih memberikan manfaat pada pencegahan 

dan pengurangan kebocoran keuangan.  

3. SIRS dapat diterima oleh sebagian besar pengguna dan pegawai 

RSUD Pematangsiantar meskipun pada awal implementasi terjadi 

kendala karena kurangnya sosialisasi. 

4. User merasa puas dengan menggunakan SIRS karena 

mempermudah pekerjaan, proses pencarian data cepat, sedangkan 

bagi manajer dengan diterapkannya SIRS, terjadi peningkatan 

pendapatan rumah sakit. 

5. Dukungan manajemen maupun pemerintah daerah sangat besar 

dalam penerapan SIRS dalam hal pembiayaan meskipun 

pencapaian target masih 80%. SIRS masih berdiri sendiri dalam 

satu tim, belum masuk dalam satu bagian di dalam struktur 

organisasi RSUD Pematangsiantar.  

 
Saran 

1. Perlu perencanaan yang matang untuk implementasi dan 

pengembangan SIRS yang dituangkan dalam bentuk master plan 

sehingga pelaksanaan SIRS dapat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

2. Perlu adanya kerja sama operasional (KSO) yang jelas antara 

pihak rumah sakit dan rekanan sehingga sustanaibilitas dan 

kontinuitas dari implementasi dan pengembangan SIRS dapat 

tercapai. 

3. Diperlukan suatu bagian tersendiri dalam struktur organisasi yang 

mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkenaan dengan SIRS.  
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4. Sebaiknya user berasal dari masing-masing unit pelayanan dan 

dilibatkan dalam pengembangan aplikasi SIRS sehingga aplikasi 

yang digunakan menjadi lebih mudah untuk digunakan dan sesuai 

dengan kebutuhan user dan unit pelayannya sehingga fungsi user 

tidak terbatas sebagai operator saja. 

5. Diperlukan insentif untuk meningkatkan motivasi kerja bagi para 

user. 
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