
BAB IV 

ANALISIS  DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

Setelah melakukan penelitian yang dilakukan di RSUD Kabupaten Belitung 

Timur tentang “Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah 

Sakit (SIMRS) Berdasarkan PERMENKES RI Dalam Upaya Meningkatkan 

Kualitas Informasi Kesehatan (Studi Kasus di RSUD Kabupaten Belitung 

Timur)”, maka dapat diketahui tentang gambaran umum dan aspek-aspek yang ada 

didalamnya. 

1.1 Gambaran Umum RSUD Kabupaten Belitung Timur 

UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur saat ini 

sudah menerapkan sistem untuk pengelolaan keuangan dengan sistem Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Belitung Timur sejak 1 Januari 2015 sebagai bentuk keseriusan  

pemerintah untuk melakukan percepatan pencapaian derajat kesehatan 

masyarakat. Percepatan pencapaian derajat kesehatan tersebut tentunya harus 

didukung oleh penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilakukan melalui 

hasil penafsiran terhadap perubahan lingkungan organisasi UPT Rumah Sakit 

Umum Daerah yang dinamis serta pendekatan-pendekatan manajemen 

strategis. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian atas data informasi guna 

menetapkan upaya kebijakan peningkatan pelayanan di UPT Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur. Berikut gambaran profil RSUD 

Kabupaten Belitung Timur: 



1. Nama RS  : RSUD Kabupaten Belitung Timur 

2. Jenis  : RSUD 

3. Tipe RS  : C   

4. Direktur RS  : dr. Cahyo Purnomo  

5. Latar belakang pend. : dokter  

6. Pemilik  : Pemerintah Kota  

7. Alamat  : Jl. Raya Manggar-Gantung, Kecamatan Manggar, 

Padang, Manggar, Kabupaten Belitung Timur, 

Kepulauan Bangka Belitung 33512 

8. Kab./Kota  : Kabupaten Belitung Timur  

9. Kode Pos/Email  : 33512 / rsud.belitungtimurkab.go.id 

10. Luas tanah  : 2.506,91 ha atau kurang lebih 2.506.910 km2 

11. No Surat Izin  : Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 

440/560/KEP/IV/2006 

1.1.1 Visi, Misi, Motto, Nilai dan Tujuan RSUD Kabupaten Belitung 

Timur 

1. Visi UPT Rumah Sakit Umum  Daerah  Kabupaten Belitung Timur sebagai 

berikut : UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur 

menjadi rumah sakit dengan pelayanan prima dan terpercaya 

2. Misi 

Berdasarkan Penjabaran Visi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Belitung Timur tersebut maka UPT Rumah Sakit Umum Daerah 



Kabupaten Belitung Timur menjadi rumah sakit dengan pelayanan prima 

dan terpercaya akan terwujudnya nyata melalui Misi sebagai berikut :  

a. Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang profesional dan akuntabel 

b. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara komprehensif, 

berkesinambungan dan akuntabel. 

3. Motto 

Moto Rumah Sakit adalah “Bersahabat, Tanggap dan Penuh Tanggung 

Jawab”. Dengan bermakna UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur 

memberikan pelayanan kesehatan yang peduli dan respon dalam memenuhi 

kebutuhan pelanggan Rumah Sakit dengan penuh tanggung jawab. 

4. Nilai – Nilai  

a. Nilai Ikhlas adalah bahwa dalam melayani, setiap petugas rumah sakit 

harus memiliki motivasi pemberian pelayanan tanpa pamrih dan tanpa 

diskriminasi serta melakukan yang terbaik, dilandasi prinsip bekerja 

adalah ibadah. 

b. Nilai jujur adalah bahwa dalam melayani, setiap petugas rumah sakit 

harus memiliki komitmen dan kesadaran untuk melaksanakan tugas 

dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku. 

c. Nilai disiplin adalah bahwa dalam melayani, setiap petugas Rumah 

Sakit selalu taat aturan, bekerja tepat waktu guna memenuhi janji 

layanan. 

d. Nilai kerjasama adalah bahwa dalam melayani, setiap petugas Rumah 

Sakit berupaya untuk selalu membangun komunikasi, koordinasi, 



kerjasama dan kolaborasi yang baik guna mewujudkan kesamaan gerak 

dan langkah untuk memberikan pelayanan yang terbaik. 

e. Nilai professional adalah bahwa melayani, setiap petugas rumah sakit 

selalu mengedepankan standard an mutu layanan guna mewujudkan 

pelayanan prima dan terpercaya. 

5. Tujuan RSUD Kabupaten Belitung Timur 

Tujuan yang ingin di capai oleh RSUD Kabupaten Belitung Timur adalah : 

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan 

upaya kesehatan perorangan yang meliputi upaya penyembuhan dan 

pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilaksanakan secara serasi 

dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta 

pendidikan dan pelatihan dibidang kesehatan. 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi 

penyembuhan dan rehabilitasi, peningkatan derajat kesehatan serta 

upaya pencegahan penyakit kepada masyarakat dalam rangka 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

serta meningkatkan kinerja.  

 

4.1.2 Sumber Daya Manusia di RSUD Kabupaten Belitung Timur 

Tenaga Kesehatan di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Belitung Timur pada tahun 2019 terdapat berbagai macam profesi atau 

pendidikan dalam memenuhi pelayanan kesehatan. Dalam memenuhi 

pelayanan kesehatan di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung 

Timur setiap tahunnya terjadi penambahan. Total SDM di RSUD Kabupaten 



Belitung Timur sebanyak 432 orang dengan jumlah PNS sebanyak 200 orang 

dan PTT 232 orang. 

 

1.1.3 Fasilitas dan Sarana Penunjang di UPT Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Belitung Timur  

Jenis pelayanan yang disediakan di UPT Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Belitung Timur yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal 

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan 

Minimal UPT  Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur 

mencakup pelayanan medik dan penunjang medik antara lain: 

1. Pelayanan Medik  

a. Pelayanan Gawat Darurat  

Unit Pelayanan ini menangani kasus-kasus yang bersifat 

kegawat daruratan, yang terdiri dari kasus darurat bedah dan darurat 

non bedah. Unit ini ditangani oleh satu orang dokter penanggung jawab 

yaitu dokter Anastesi dan  lima belas (15) orang perawat. Unit ini terdiri 

dari empat triase untuk evakuasi pasien gawat darurat yaitu triase hijau, 

kuning, merah dan hitam. Sedangkan untuk menunjang kinerja dan 

kelancaran pelayanan selama 24 jam unit ini juga dilengkapi oleh unit-

unit lain misalnya : Farmasi, Radiologi, Laboratorium. 

 

b. Perawatan Bedah  

Pelayanan Perawatan di ruangan bedah  menangani kasus-kasus 

bedah dengan jenis-jenis pelayanan antara lain : rawat luka, 



pasang/perawatan  kateter, dan perawatan post operasi dan kasus 

penyakit bedah lainya.  Diruangan bedah mempunyai dokter 

penanggungjawab pasien yang dipimpin langsung oleh dokter spesialis 

bedah, dokter umum dan  dibantu oleh perawat jaga ± 3 orang perawat 

dengan jumlah tempat tidur 20 buah. 

c. Perawatan Penyakit dalam  

Pelayanan ruang perawatan  penyakit dalam menangani kasus-

kasus internis, dimana dilengkapi dengan peralatan kesehatan yang ada. 

Pada ruang perawatan penyakit dalam memiliki dokter 

penanggungjawab pasien yang dipimpin oleh dokter spesialis penyakit 

dalam dan dokter umum kemudian dibantu perawat jaga dan jumlah 

tempat tidur 40 buah.  

d. Perawatan anak-anak  

Pelayanan ruang perawatan anak-anak  merawat pasien anak-

anak dengan usia 1 tahun sampai dengan 12 tahun. Ruang perawatan 

ini memiliki penanggungjawab pasien dokter spesialis anak, dokter 

umum dan dibantu dua perawat jaga. pada ruang perawatan ini 

mempunyai tempat tidur 19 Buah.  

 

 

e. Perawatan NIPAS 

Pelayanan ruang perawatan ini menangani kasus-kasus obstetri 

dan ginekologi dengan jumlah tempat tidur 11 (sebelas) buah. 



Perawatan ini memiliki penanggungjawab pasien yang dipimpin oleh 

DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) yaitu dokter spesialis 

obstetri dan ginekologi, dokter umum dan dibantu oleh bidan.  

f. Perawatan Perinatologi  

Pelayanan perawatan bayi-bayi yang baru lahir di rawat di ruang 

perinatologi dengan jumlah tempat tidur 11 (sebelas) buah. Dalam 

pelayanan perawatan bayi lahir dokter penanggungjawab pasien 

dilakukan oleh DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) yaitu 

Dokter Spesialis Anak, dokter umum dan perawat serta bidan.  

g. Instalasi Kesehatan Jiwa  

Pelayanan Kesehatan Jiwa  telah terintegrasi dengan UPT 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur di mulai tahun 

2018, dengan beberapa pelayanan yaitu pelayanan rawat jalan dan 

rawat inap. Untuk pelayanan rawat inap di Instalasi Kesehatan Jiwa 

jumlah tempat tidur yaitu berjumlah 4 tempat tidur, kemudian 

pelayanan rawat jalan saat ini UPT Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Belitung Timur bekerjasama untuk tenaga dokter spesialis 

jiwa dengan dokter spesialis dari  RSJ  Kabupaten Sungailiat Provinsi 

Bangka Belitung  

 

h. Pelayanan Kamar Operasi   

Pelayanan Operasi Pembedahan, yang telah dilengkapi dengan 

kamar Operasi (OK), dan terus mengalami peningkatan pelayanan. 



Diantaranya telah mampu dilakukan operasi bedah, kebidanan, THT, 

dll. 

i. Pelayanan Intensive Care (ICU 

Pelayanan Intensive Care (ICU) salah satu pelayanan khusus 

yang disediakan rumah sakit untuk merawat pasien dengan penyakit 

atau cidera serius dan memerlukan peralatan medis khusus. Selain itu 

juga pelayanan ICU merawat pasien post operasi yang membutuhkan 

perawatan khusus di ICU. 

j. Pelayanan Rujukan 

UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur melayani pasien 

rujukan dari 7 (tujuh) Puskesmas ke UPT RSUD Kabupaten Belitung 

Timur merupakan pusat rujukan bagi puskesmas dan jaringan serta 

pelayanan kesehatan swasta yang ada di Kabupaten Belitung Timur, 

karena merupakan satu-satunya rumah sakit yang ada di Kabupaten 

Belitung Timur.   

2. Pelayanan Rawat jalan  

Pelayanan Rawat jalan di UPT Rumah Sakit Umum  Daerah 

Kabupaten Belitung Timur  yang dilaksanakan yaitu :   

 

 

a. Poli Umum/MCU (Medical Check Up) 

Unit pelayanan yang menangani kasus-kasus dan konsultasi 

rawat  jalan. Unit pelayanan poli umum/MCU memiliki dokter umum 



dan satu orang perawat yang dilengkapi ruang pemeriksaan dan peralatan  

medis yang ada.  

b. Poli Kebidanan dan KB 

Unit ini melayani pemeriksaan untuk konsultasi rawat jalan 

obstetri dan ginekologi dan keluarga berencana, program KB (Layanan 

alat kontrasepsi, pemeriksaan kehamilan dan post melahirkan). 

Poliklinik ini dilengkapi USG 4 dimensi yang ditangani oleh satu dokter 

spesialis Obstetri dan Ginekologi  dan 1 (satu) dokter umum serta 3 (tiga) 

orang bidan.    

c. Poli Gigi 

Unit Pelayanan yang menangani pemeriksaan dan perawatan gigi 

dengan jenis-jenis pelayanan seperti : ekstraksi gigi, pembersihan plak 

dan karang gigi, penambalan gigi, dan pemeliharaan gigi. unit ini 

dilengkapi dengan dua dental unit yang ditangani dua orang dokter satu 

dokter spesialis konserpasi dan 1 (satu) dokter gigi serta 3 (tiga) orang 

perawat gigi. 

d. Poliklinik Bedah  

Unit Pelayanan ini menangani pemeriksaan untuk konsultasi 

rawat jalan bedah dengan jenis-jenis pelayanan antara lain : rawat luka, 

pasang/buka kateter, dan perawatan post operasi, konsultasi penyakit 

bedah lainnya.  Unit ini ditangani oleh satu orang dokter  Spesialis 

Bedah, satu  orang dokter umum dan 2 (dua) orang perawat. 

e. Poliklinik   Penyakit Dalam  



Unit Pelayanan ini menangani kasus-kasus internis, dimana unit 

ini dilengkapi dengan peralatan EKG, serta ditangani satu dokter 

spesialis penyakit Dalam, satu orang dokter umum  dan 2 (dua) orang 

perawat. 

f. Poliklinik Neurologi 

Unit ini melayani kasus penyakit neurologi, unit ini ditangani 

oleh satu orang  satu orang dokter residen spesialis neurologi dan  1 

(satu) orang perawat.  

g. Poliklinik Anak  

Unit pelayanan ini menangani konsultasi dan pemeriksaan pada 

bayi, balita dan anak (dibawah  usia 12 tahun) dan kasus penyakit 

kategori anak. Poliklinik ini ditangani oleh 1 (satu) orang dokter spesialis 

anak  dan 1 (sau) orang perawat. 

h. Poliklinik THT 

Unit Pelayanan ini  melayani konsultasi tentang kasus penyakit 

telinga, Hidung dan tenggorokan. dibagian ini dilayani oleh satu orang 

dokter Spesialis THT dan 1 (satu) perawat. selanjutnya pelayanan Poli 

THT terhenti terhitung bulan mei 2016.    

 

 

3. Pelayanan Penunjang Medik  

Pelayanan  Instalasi penunjang Kesehatan pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Belitung Timur terdiri dari  : 



a. Pelayanan Farmasi 

Pelayanan farmasi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Belitung Timur menyediakan obat-obatan, Barang medis habis pakai, 

dan bahan kimia lainya bagi pasien rawat inap dan rawat jalan. Layanan 

farmasi terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : gudang farmasi, apotek 

sentral dan depo farmasi. Depo farmasi dibuka 24 jam dengan 1 

apoteker 5 asisten apoteker. Petugas pada Pelayanan farmasi dipimpin 

oleh 1 (satu) orang Kepala instalasi farmasi dengan pendidikan S1 

Apoteker dengan 4 (empat) Apoteker, 10 (Sepuluh) asisten apoteker, 2 

(dua) S1 Farmasi, 2 (dua) administrasi 1 (satu) pekarya. 

b. Pelayanan Radiologi 

Unit ini memberikan pelayanan Radiologi khusunya untuk 

pemeriksaan yang dilengkapi USG 4 Dimensi dan Foto Rontgen (X-

Ray). Pada pelayanan  unit ini  ditangani oleh satu orang dokter 

spessialis Radiologi,  7 (tujuh) Orang petugas radiografer. 

c. Pelayanan Laboratorium 

Instalasi ini merupakan sarana penunjang dalam pelayanan di 

Rumah sakit sebagai penentuan diagnosa penyakit pasien secara tepat. 

Tindakan dan diagnosa medis yang akan diberikan kepada pasien 

sangat mempertimbangkan hasil laboratorium yang diperoleh. Adapun 

jenis pelayanan yang diberikan pada instalasi laboratorium yaitu 

pemeriksaan kimia darah, dan pemeriksaan rutin, Pemeriksaan 

Lengkap. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan di bagian 



laboratorium tentunya didukung oleh 1 (satu) dokter spesialis patologi 

klinik satu orang, 9 (sembilan) analis kesehatan dan 1 (Satu) tenaga 

administrasi.   

d. Pelayanan Rehab Medik dan Pelayanan Fisioterapy 

Pelayanan di Instalasi Rehabilitasi Medik  merupakan 

pelayanan dari salah satu bagian penunjang medis sebagai unit yang 

memberikan terapi kepada pasien yang membutuhkan tindakan 

mengembangkan, memelihara memulihkan dab menstabilkan gerakan 

dan fungsi tubuh. Pada unit dilayani oleh 1 (satu) orang dokter Spesialis 

Rehabilitasi Medis dan 5 (lima) orang petugas Fisioterapi 1 (satu) orang 

okupasi. 

e. Pelayanan Gizi 

Instalasi pelayanan gizi di rumah sakit melayani pemenuhan 

makan diet pasien pada pelayanan rawat inap dan menangani konsultasi 

rawat jalan. Dalam melaksanakan pelayanan gizi di UPT Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur dilayani oleh petugas 

nutrisionis 4 (empat) orang, dan 6 orang petugas pramu jamuan.    

 

f. Pelayanan Unit Transfusi darah (UTDRS) 

Unit Transfusi darah (UTDRS) di UPT  Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Belitung Timur melayani pemenuhan kebutuhan 

darah baik pasien dirawat inap maupun rawat jalan, serta melaksanakan 

program bakti sosial penggalangan donor darah masal khususnya di 



wilayah Kabupaten Belitung Timur setiap satu bulan sekali. Dalam 

pelaksanaan pelayanan di unit ditangani oleh 1 (satu) orang dokter, 1 

(Satu) Petugas Transfusi darah, 5 (lima) orang perawat dan 1 (satu) 

tenaga adminsitrasi. Pelayanan unit transfusi darah di UPT  Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur di dukung dengan 

adanya mobil 1 (satu) unit.  

Pada UPT RS Kabupaten Belitung Timur memiliki layanan 

inovasi publik yang diberi nama RAPI (Reward, Action, Participation, 

Integrated). Layanan ini merupakan inovasi pada UPT RS Kabupaten 

Belitung Timur guna memudahkan pendonor aktif agar bisa  kembali  

mendonorkan darahnya ke UPT RS Kabupaten Belitung Timur. 

Layanan ini juga memberikan reword (penghargaan) kepada pendonor 

yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 10 kali, 15 kali, 50 kali 

berupa sovenir dari UPT RS Kabupaten Belitung Timur.  

g. Pelayanan Pemulasaran Jenazah 

Instalasi Pemulasaran Jenazah yang dilakukan oleh UPT  

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur yaitu 

pelayanan pemulasaran jenazah dan mengantar jenazah  kerumah duka. 

Petugas dibagian instalasi Jenazah ditangani oleh 1 (satu) orang dokter 

umum sebagai Kepala Instalasi yang sudah mengikuti pelatihan teknis 

dalam pelayanan, dan 4 (empat) orang staf, serta 2 (dua) petugas 

ambulance jenazah dan 1 (satu) orang kepala ruang.  

h. Pelayanan Loundry 



Pelayanan di loundry UPT  Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Belitung Timur  melayani linen baik infeksius dan non 

infeksius. Pada pelayanan loundry di UPT RSUD Kabupaten Belitung 

Timur ditangani oleh 1 (satu) orang  penanggungjawab loundry dan 6 

(enam) orang petugas binatu rumah sakit.  

i. Pelayanan Rekam Medis 

Pelayanan Unit rekam medis di UPT Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan pelayanan  pendaftaran 

pasien yang berobat kerumah sakit, baik rawat inap dan rawat jalan 

dengan didukung oleh sarana prasarana melaui sistem SIRS yang telah 

disediakan oleh rumah sakit. Dalam pelaksanaan pelayanan  rekam 

medis di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur 

yang bertanggungjawab 1 (satu)  kepala ruang rekam medis dan 16 

(enam belas)  staf rekam medis. 

Selain pelayanan pendaftaran pasien berobat, pada rekam medis 

di UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur membuat visum at repertum, 

surat keterangan kesehatan/dokter, dan surat surat keterangan lain yang 

berhubungan dengan penyakit pasien. 

j. Pelayanan Ambulance 

Pelayanan ambulance di UPT Rumah Sakit Umum Daerah 

kabupaten Belitung Timur memberikan pelayanan baik 

kegawatdaruratan dan rujukan pasien. Ambulance yang ada di UPT 



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur 4 buah unit 

ambulance dengan petugas 4 (empat) orang sopir.  

 

1.1.4 Struktur dan Susunan Organisasi di RSUD Kabupaten Belitung 

Timur 

Susunan Organisasi RSUD kabupaten Belitung Timur, terdiri dari : 

1) Direktur  

2) Komite-Komite 

3) Satuan Pengawas Internal 

4) Bagian tata usaha, membawahi :  

a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan  

5) Bidang pelayanan medik dan keperawatan, membawahi:  

a. Seksi pelayanan medik  

b. Seksi pelayanan keperawatan 

6) Bidang penunjang, membawahi ;  

a. Seksi penunjang medik 

b. Seksi penunjang non medik 

7) Kelompok jabatan fungsional  

1.1.5 Gambaran SIMRS di RSUD Kabupaten Belitung Timur 

Pada tahun 2015, RSUD Kabupaten Belitung Timur melakukan kerja 

sama dengan Universitas Gadja Mada dalam pembuatan SIMRS. Sebelumnya, 

SIMRS RSUD Kabupaten Belitung Timur dilaksanakan secara manual. 



Laporan rutin dibuat secara rutin oleh masing-masing unit kerja dan dilaporkan 

secara internal untuk keperluan manajemen dan eksternal kepada instansi-

instansi yang membutuhkan, diantaranya Dinas Kesehatan.Pengadaan seluruh 

komponen pendukung SIMRS, pihak manajemen pengembangan RSUD 

Kabupaten Belitung Timur membuat pengadaan sendiri. Perangkat pendukung 

sistem informasi terdiri dari perangkat keras (hardware), perangkat lunak 

(software), dan brainware.Selain itu perangkat pendukung juga diperlukan 

dukungan lain untuk keberhasilan SIMRS RSUD Kabupaten Belitung Timur 

yaitu network (jaringan) dan monitoring (pemantauan)  

SIMRS RSUD Kabupaten Belitung Timur adalah jenis sistem informasi 

untuk pengelolaan manajemen rumah sakit dengan teknologi yang berbasis 

Web dan bahasa pemrograman open source berbasis framework modular yang 

dapat dikembangkan di masa yang akan datang sesuai kebutuhan RS. Penerapan 

SIMRS pada tahun 2015, masih dalam pendampingan oleh vendor IT selama 

satu tahun pemasangan, kemudian dilanjutkan oleh bagian SIMRS RSUD 

Kabupaten Belitung Timur.  

Brainware merupakan salah satu faktor utama suksesnya sebuah sistem 

dimana data diinput dan diproses melalui tenaga-tenaga SDM. Jumlah SDM di 

unit IT sebanyak 1 orang dengan latar pendidikan IT S 1 teknik informatika 

bertindak sebagai Penanggung Jawab SIMRS dan merangkap sebagai sistem 

analis, programer, teknisi dan maintance jaringan. Untuk petugas yang 

bertindak sebagai user admin dari setiap unit yang terintegrasi SIMRS adalah 

seluruh petugas kesehatan.  



Tabel 4.1  

Jumlah Brainware 

No  Uraian Jumlah 

1 Penanggung Jawab SIMRS  1 orang 

2 Programmer  - 

3 Staff analis - 

4 Jaringan dan teknisi  - 

 

Hardware atau perangkat keras di RSUD Kabupaten Belitung Timur 

terdapat  ±142 unit. Setiap ruangan komputer difasilitasi dengan SIMRS dan 

printer, tetapi tidak semua ruangan difasilitasi dengan printer. Network atau 

jaringan internet di RSUD Kabupaten Belitung Timur diakses langsung oleh 

pusat.  

Monitoring atau pemantauan SIMRS di RSUD Kabupaten Belitung untuk 

software, hardware, network dan brainware (SDM) tidak dilakukan secara 

terjadwal. Monitoring pada software, hardware, network dan brainware (SDM) 

dilakukan apabila terdapat keluhan oleh pihak admin yang melaporkan via 

whatsapp kepada pihak Penanggungjawab SIRS.  

Hasil penelitian dilakukan dengan wawancara yang oleh peneliti kepada 

12 responden yaitu staff bagian penunjang RS, Penanggungjawab Instalasi 

SIMRS, Kepala Ruang Rekam Medik, Kepala Ruang IGD, Admin 

laboratorium, Kepala ruang rawat inap ICU, Perawat ICU, Kepala ruang 

NIPAS, Kepala ruang rawat inap Bedah dan Anak, Kepala ruang rawat inap 

Penyakit Dalam, Perawat Rawat Jalan dan Kasir diikuti dengan observasi dan 

dokumentasi. Berikut latar belakang informasi pada penelitian ini.  

Tabel 4.2 

Latar Belakang Informan  



 

Informan Jabatan informan 
Jenis 

kelamin 
Usia 

Pendidika

n 

Lama 

kerja 

1 Staff  Bagian 

Penunjang RS  

P 35 tahun  DIII 12 tahun  

2 Penanggungjawab 

SIRS  

P 38 tahun  S1 10 tahun  

3 Kepala Ruang Rekam 

Medik  

P 35 tahun  DIII 12 tahun  

4 Kepala Ruang IGD  P 39 tahun  DIII 16 tahun  

5 Admin laboratorium  P 35 tahun  DIII 9 tahun  

6 Kepala ruang rawat 

inap ICU  

L 32 tahun  S1,Ners 9 tahun  

7 Perawat ICU P 40 tahun  DIII 16 tahun  

8 Kepala ruang NIPAS P 44 tahun DIII 24 tahun 

9 Kepala ruang rawat 

inap Bedah dan Anak 

P 30 tahun  SI 6 tahun  

10 Kepala ruang rawat 

inap Penyakit Dalam 

P 35 tahun  DIII 15 tahun  

11 Perawat Rawat Jalan P  44 tahun DIII 14 tahun 

12 Kasir P 31 tahun SMA tahun 

 



1.1.6 Analisis Penelitian  

Tabel 4.3 

Analisis Penelitian  

Kategori  Hasil Wawancara Hasil Observasi Hasil Dokumentasi Analisis/Ideal  

Software 

(proses 

pelaksanaan 

SIMRS 

Kabupaten 

Belitung 

Timur) 

Bagian kasir RSUD Kabupaten 

Belitung Timur mengungkapkan 

bahwa seluruh sistem pembayaran 

tidak menggunakan SIMRS 

walaupun pihak kasir bisa 

membuka dan memasukkan data 

hal ini dikarenakan pada bagian 

keuangan RSUD Kabupaten 

Belitung Timur juga belum 

menggunakkan SIMRS untuk 

mengolah data hasil keuangan. 

Sehingga seluruh bentuk transaksi 

pembayaran masih menggunkan 

word untuk membuat kwitansi dan 

pencatatan di buku. 

Sistem pembayaran yang belum mengunakan 

simrs. Adapun bentuk bukti transaksi 

pembayaran masih menggunkan word untuk 

membuat kwitansi dan pencatatan di buku. 

SPO biliing sistem rawat jalan, rawat inap, 

instalasi penunjang tentang kalkulasi 

kegiatan seperti tindakan medis, penunjang, 

farmasi dan lain-lain serta kebutuhan 

pelaporan yaitu rekap transaksi pasien, 

laporan penerimaan uang tunai ataupun 

nontunai. 

 

Permenkes RI No 82 Tahun Tentang Sistem 

Manajemen Rumah Sakit Pasal 6 (1) bahwa 

arsitektur SIMRS paling sedikit terdiri atas: 

a. kegiatan pelayanan utama (front 

office);b. kegiatan administratif (back 

office); dan komunikasi dan kolaborasi 



Software  

(pelaporan 

hasil 

pelaksanaan 

SIMRS 

Kabupaten 

Belitung 

Timur) 

Seluruh informan sepakat SIMRS 

RSUD Kabupaten Belitung Timur 

merupakan sistem informasi 

rumah sakit yang digunakan pihak 

informan untuk menginput data 

sesuai kebutuhan dari setiap 

bagian unit dan data tersimpan 

langsung di server pusat.   

Staff bagian penunjang RS 

mengungkapkan seluruh laporan 

yang dikirmkan ke pusat dibuat 

berdasarkan kumpulan dokumen 

yang dibuat kembali dalam bentuk 

excel dan word oleh pihak staff 

bagian penunjang RS. 

Penanggungjawab sirs 

mengungkapkan bahwa laporan 

sistem infomasi rawat inap 

(SINARNAP) dilakukan secara 

online terupdate langsung ke 

pusat. 

a. SIMRS RSUD Kabupaten Belitung 

Timur adalah jenis sistem informasi 

untuk pengelolaan manajemen rumah 

sakit dengan teknologi yang berbasis 

Web dan bahasa pemrograman open 

source berbasis framework modular yang 

dapat dikembangkan di masa yang akan 

datang sesuai kebutuhan RS. Penerapan 

SIMRS pada tahun 2015, masih dalam 

pendampingan oleh vendor IT selama 

satu tahun pemasangan, kemudian 

dilanjutkan oleh bagian SIMRS RSUD 

Kabupaten Belitung Timur. 

b. Fitur-fitur SIMRS RSUD Kabupaten 

Belitung Timur sudah sesuai tetapi sistem 

pelaporan  masih belum terintegrasi 

dengan pelaporan SIRS online yang ada di 

Badan Upaya Kesehatan (BUK) 

Kemenkes RI. 

c.  Sistem pelaporan belum mengunakkan 

hasil dari simrs. Dokumen untuk 

pelaporan mengunakan hasil kumpulan 

dokumen yang dibuat kembali dalam 

bentuk excel dan word oleh pihak staff 

bagian penunjang RS untuk dikirimkan ke 

pusat. 

d. Dalam dokumen pedoman 

pengorganisasian sistem informasi rumah 

sakit halaman 18 dijelaskan bahwa 

pelaporan simrs dibagi menjadi 3 yaitu 

laporan harian, bulanan dan tahunan 

 

 

PERMENKES RI No 1171 Tahun 2011 

tentang Sistem Informasi Rumah Sakit, 

dengan pelaporan SIRS terdiri dari 5 

rekapitulasi laporan (RL) yang dijelaskan 

oleh Pasal 2 ayat (1) SIRS merupakan 

aplikasi sistem pelaporan rumah sakit 

kepada Kementerian Kesehatan yang 

meliputi : a. data identitas rumah sakit; b. 

data ketenagaan yang bekerja di rumah 

sakit; c. data rekapitulasi kegiatan 

pelayanan; d. data kompilasi 

penyakit/morbiditas pasien rawat inap; dan 

e. data kompilasi penyakit/morbiditas 

pasien rawat jalan 

 



Hardware Semua informan sepakat bahwa 

kurangnya perangkat pendukung 

yang hanya disediakan 1 unit 

komputer membuat informan 

harus berganti-gantian dalam 

menginput data, hal ini juga 

dipersulit apabila terjadinya 

kerusakan pada komputer 

sehingga semua aktivitas SIMRS 

tidak bisa di jalankan dan tidak 

semua ruangan di fasilitasi dengan 

printer. 

- Ruangan di fasilitasi 1 unit komputer dan 1 

unit printer dan terdapat beberapa ruangan 

yang belum di lengkapi dengan printer.  

- pengantian komputer yang rusak  

 

 

 

Brainware Informan penanggung jawab 

SIRS, Kepala ruangan pelayanan 

rawat inap mengeluhkan bahwa 

ketersediaan tenaga atau sumber 

daya manusia terampil yang masih 

kurang, hal ini menyebabkan 

keterlambatan penanganan 

apabila terjadi kendala pada 

beberapa bagian analis sistem, 

programmer, teknisi dan 

maintance jaringan seharusnya 

disediakan sesuai kebutuhan 

untuk mengolah sistem informasi 

yang ada. 

Kurangnya ketersediaan tenaga atau 

sumberdaya manusia dibagian SIRS, yaitu 

bagian analis sistem, programmer, teknisi dan 

maintance jaringan. 

 

Pola ketenagaan dan kualifikasi personil 

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia No 82 Tahun 2013 

Tentang Sistem Informasi Manajemen 

Rumah Sakit adalah sebagai berikut: 

e. Kepala bagian  dengan pendidikan ST 

dibutuhkan 1 orang   
f. Analis sistem dengan pendidikan ST 

dibutuhkan 2 orang 

g. Programmer dengan pendidikan S. 

Kom dibutuhkan 2 orang  

h. Teknisi dengan pendidikan D.III/S1 

dibutuhkan 2 orang  

i. Maintenance jaringan dengan 

pendidikan D.III/S1 dibutuhkan 3 

orang 



 Informan admin menyatakan 

kesulitan dalam memaksimalkan 

penggunaan SIMRS dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Seperti 

kurangnya kesadaran, kepatuhan 

dan tanggungjawab user, 

ketidakstabilan jaringan internet, 

perubahan jadwal dinas dan 

pergantian ruangan terkait dinas 

ruangan isolasi COVID 19 . 

Kurangnya kesadaran, kepatuhan dan 

tanggungjawab user, ketidakstabilan jaringan 

internet, perubahan jadwal dinas dan 

pergantian ruangan terkait dinas ruangan 

isolasi COVID 19   

 

Kurangnya kepatuhan dan kelalaian user 

juga menjadi salah satu kendala pada 

penerapan SIMRS di RSUD Kabupaten 

Belitung Timur. Perlunya penambahan 

pelatihan untuk pengguna sistem agar lebih 

tertarik untuk selalu menggunakan sistem 

yang ada (Soraya, Adawiyah, & Sutrisna, 

2019 

Networking Seluruh informan sepakat 

menyatakan bahwa 

ketidakstabilan jaringan internet 

dan belum bisa terakses diseluruh 

ruangan 

Informan laboratorium 

mengungkapkan bahwa untuk 

meminimalisir apabila 

keterlambatan dan ketidakstabilan 

jaringan 

a. Ketidakstabilan jaringan internet dan belum 

bisa terakses diseluruh ruangan. 

b. Jaringan mengunakan LAN, namun 

masih sering ditemukan kendala seperti 

errror (loading lama) pada softwaredan 

jaringan yang tiba-tiba terputus. 

c. SPO perbaikan kerusakan jaringan 

komputer SIMRS  

d. SPO pemeliharaan Wifi 

e. SPO pemeliharan atau perbaikan 

software/hardware komputer atau jaringan 

SIMRS ruangan/unit instalasi  

f. SPO  monitoring akses jaringan 

 

 

Dalam penelitan (Harsono, 2015) bahwa 

keberhasilan implementasi SIMRS 

sehingga bisa go live didukung oleh 

infrastruktur IT yang bagus. Terutama sever 

tower central database yaitu jaringan 

komputer, jaringan internet serta 

networking yang bagus. Sebab tanpa 

jaringan yang memadai, maka networking 

internet tidak bisa go live. Meirianti dkk 

(2018) dalam penelitiannya juga 

mengemukakan hal yang sama mengenai 

keterlambatan jaringan dalam pelaksanaan 

aplikasi SIMRS yang mempengaruhi 

kualitas data/ informasi yang dihasilkan 

menjadi belum sempurna 



Monitoring Seluruh informan sepakat belum 

adanya jadwal dan monitoring 

pengawasan berkalapada 

pelaksanaan simrs, tetapi pihak 

sirs menanggapi setiap keluhan 

setiap unit melalui whatsapp 

sesuai SPO  

g. Tidak terdapat jadwal untuk pemeliharan 

sistem  

h. Tidak terdapat pengawasan berkala 

dalam pelaksanaan simrs 

i. Penyampaian keluhan dan tanggapan 

dilakukan melalui whatsapp 

j. keterlambatan dalam menindaklanjuti 

keluhan seperti komputer yang rusak dan 

ketidakstabilan jaringan  

k. SPO pemeliharan atau perbaikan 

software/hardware komputer atau 

jaringan SIMRS ruangan/unit instalasi  

l. SPO  monitoring akses jaringan 

 

Permenkes RI No 82 Tahun Tentang Sistem 

Manajemen Rumah Sakit pasal 10 ayat 3 

menjelaskan bahwa pembinaan dan 

pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan melalui: a.advokasi 

dan sosialisasi; b. pendidikan dan 

pelatihan; c. bimbingan teknis; dan/atau 

d. pemantauan dan evaluasi. 

 



4.2 Pembahasan Hasil Penelitian  

4.2.1 Kondisi Ekstinting SIMRS Di RSUD Kabupaten Belitung Timur 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan 12 

informan, didapatkan hasil : 

1. Software  

a. SIMRS RSUD Kabupaten Belitung Timur adalah jenis sistem informasi 

untuk pengelolaan manajemen rumah sakit dengan teknologi yang 

berbasis Web dan bahasa pemrograman open source berbasis 

framework modular yang dapat dikembangkan di masa yang akan 

datang sesuai kebutuhan RS. Penerapan SIMRS pada tahun 2015, masih 

dalam pendampingan oleh vendor IT selama satu tahun pemasangan, 

kemudian dilanjutkan oleh bagian SIMRS RSUD Kabupaten Belitung 

Timur. 

b. Fitur-fitur SIMRS RSUD Kabupaten Belitung Timur sudah sesuai tetapi 

sistem pelaporan dengan masih belum terintegrasi dengan pelaporan 

SIRS online yang ada di Badan Upaya Kesehatan (BUK) Kemenkes 

RI.Sistem pelaporan masih manual: manual yang dimaksud adalah 

dimana semua bentuk laporan belum menggunakan hasil atau data akhir 

yang dihasilkan oleh SIMRS. Hal ini diungkapkan oleh Staff bagian 

penunjang RS dimana seluruh laporan yang dikirimkan ke pusat dibuat 

berdasarkan kumpulan dokumen yang dibuat kembali dalam bentuk 

excel dan word oleh pihak staff bagian penunjang RS. Sedangkan 

menurut pihak SIMRS laporan harian untuk rawat inap secara otomatis 



terupdate dikirim ke pusat. Berdasarkan hasil observasi pada dokumen 

pedoman pengorganisasian sistem informasi rumah sakit halaman 18 

dijelaskan bahwa pelaporan simrs dibagi menjadi 3 yaitu laporan harian, 

bulanan dan tahunan. Dari hasil wawancara dan observasi didapatkan 

adanya kesenjangan dimana dimana pelaporan belum sesuai dengan 

SPO yang ada, selain itu hal ini juga tidak sejalan dengan PERMENKES 

RI No 1171 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit, dengan 

pelaporan SIRS terdiri dari 5 rekapitulasi laporan (RL) yang dijelaskan 

oleh Pasal 2 ayat (1) SIRS merupakan aplikasi sistem pelaporan rumah 

sakit kepada Kementerian Kesehatan yang meliputi : a. data identitas 

rumah sakit; b. data ketenagaan yang bekerja di rumah sakit; c. data 

rekapitulasi kegiatan pelayanan; d. data kompilasi penyakit/morbiditas 

pasien rawat inap; dan e. data kompilasi penyakit/morbiditas pasien 

rawat jalan 

c. Penerapan SIMRS belum terintegrasi pada semua unit pelayanan dan 

belum terintegrasi dengan bagian manajemen keuangan RS: hal ini 

diungkapkan dan diobservasi langsung oleh peneliti kepada kasir RSUD 

Kabupaten Belitung Timur, bahwa seluruh sistem pembayaran tidak 

menggunakan SIMRS walaupun pihak kasir bisa membuka dan 

memasukkan data hal ini dikarenakan pada bagian keuangan RSUD 

Kabupaten Belitung Timur juga belum menggunakkan SIMRS untuk 

mengolah data hasil keuangan. Sehingga seluruh bentuk transaksi 

pembayaran masih menggunkan word untuk membuat kwitansi dan 



pencatatan di buku. Hal ini tidak sesuai dengan Permenkes RI No 82 

Tahun Tentang Sistem Manajemen Rumah Sakit Pasal 6 (1) bahwa 

arsitektur SIMRS paling sedikit terdiri atas: a. kegiatan pelayanan utama 

(front office);b. kegiatan administratif (back office); dan komunikasi dan 

kolaborasi dan SPO biliing sistem rawat jalan dan rawat inap tentang 

kalkulasi kegiatan seperti tindakan medis, penunjang, farmasi dan lain-

lain serta kebutuhan pelaporan yaitu rekap transaksi pasien, laporan 

penerimaan uang tunai ataupun nontunai.  

2. Hardware  

a. Kuantitas hardware sudah cukup : komputer dan printer disetiap 

ruangan telah tersedia dan digunakan oleh admin secara berganti-

gantian dalam menginput data, apabila terjadi kerusakan pihak SIRS 

memerlukan waktu untuk memperbaiki tetapi segera ditukar dengan 

stok komputer cadangan. Berdasarkan teori pemeliharan sistem adalah 

setelah sarana dan prasarana terpenuhi semua, juga perlu melakukan 

pemeliharaan sistem yang ada di rumah sakit (Gunawan, 2013).  

3. Brainware 

a. Ketersediaan tenaga atau sumber daya manusia terampil yang masih 

kurang: informan penanggung jawab SIRS, Kepala ruangan pelayanan 

rawat inap mengeluhkan bahwa ketersediaan tenaga atau sumber daya 

manusia terampil yang masih kurang, hal ini menyebabkan 

keterlambatan penanganan apabila terjadi kendala pada beberapa bagian 

analis sistem, programmer, teknisi dan maintance jaringan seharusnya 



disediakan sesuai kebutuhan untuk mengola sistem informasi yang ada. 

Berdasarkan  Pola ketenagaan dan kualifikasi personil berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 82 Tahun 2013 

Tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah sebagai 

berikut:a. Kepala bagian  dengan pendidikan ST dibutuhkan 1 orang , b. 

Analis sistem dengan pendidikan ST dibutuhkan 2 orang, c. Programmer 

dengan pendidikan S. Kom dibutuhkan 2 orang, d. Teknisi dengan 

pendidikan D.III/S1 dibutuhkan 2 orang, e. Maintenance jaringan 

dengan pendidikan D.III/S1 dibutuhkan 3 orang 

b. Kurangnya kesadaran, kepatuhan dan tanggungjawab user dalam 

memaksimalkan penggunaan SIMRS dalam menyelesaikan pekerjaan.  

Kurangnya kepatuhan dan kelalaian user juga menjadi salah satu 

kendala pada penerapan SIMRS di RSUD Kabupaten Belitung Timur. 

Perlunya penambahan pelatihan untuk pengguna sistem agar lebih 

tertarik untuk selalu menggunakan sistem yang ada (Soraya, Adawiyah, 

& Sutrisna, 2019). Selain itu adanya kendala lain seperti ketidakstabilan 

jaringan internet, perubahan jadwal dinas dan pergantian ruangan terkait 

dinas ruangan isolasi COVID 19, merupakan kendala pendukung dalam 

penerapan SIMRS sehingga perlu di tindaklanjuti dengan melakukan 

koordinasi dengan pimpinan untuk membuat SPO terkait penyelesaian 

masalah tersebut.  

 

4. Networking  



a. Ketidakstabilan network/jaringan: seluruh informan sepakat 

menyatakan bahwa ketidakstabilan jaringan internet dan belum bisa 

terakses diseluruh ruangan membuat pengaruh yang sangat besar dalam 

kesuksesan pelaksanaan SIMRS sehingga membuat informan 

mengalami keterlambatan dan lalai dalam menginput data ke SIMRS. 

Berdasarkan hasil observasi pada SPO SIMRS RSUD Kabupaten 

Belitung Timur SPO perbaikan kerusakan jaringan komputer SIMRS, 

SPO pemeliharaan Wifi, SPO pemeliharan atau perbaikan 

software/hardware komputer atau jaringan SIMRS ruangan/unit 

instalasi dan SPO  monitoring akses jaringan dijelaskan bahwa 

montoring jaringan bisa dilakukan dengan menggunakan software 

/aplikasi bawaan dari server pihak penyedia.  Hal ini sejalan dengan 

penelitan (Harsono, 2015) bahwa keberhasilan implementasi SIMRS 

sehingga bisa go live didukung oleh infrastruktur IT yang bagus. 

Terutama sever tower central database yaitu jaringan komputer, 

jaringan internet serta networking yang bagus. Sebab tanpa jaringan 

yang memadai, maka networking internet tidak bisa go live. Meirianti 

dkk (2018) dalam penelitiannya juga mengemukakan hal yang sama 

mengenai keterlambatan jaringan dalam pelaksanaan aplikasi SIMRS 

yang mempengaruhi kualitas data/ informasi yang dihasilkan menjadi 

belum sempurna. 

b. SDM untuk Maintance jaringan belum ada: hal ini merupakan kendala 

pendukung terhadap banyaknya keluhan terkait ketidakstabilan internet 



yang disampaikan oleh informan disebabkan oleh tidak adanya sdm 

untuk maintance jaringan. Sehingga membuat keterlambatan dalam 

penanganan dan tindak lanjut. Berdasarkan  Pola ketenagaan dan 

kualifikasi personil berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia No 82 Tahun 2013 Tentang Sistem Informasi Manajemen 

Rumah Sakit bahwa Maintenance jaringan dengan pendidikan D.III/S1 

dibutuhkan 3 orang.  

5. Monitoring  

Hasil wawanacara dan observasi dalam aspek struktur dan lingkungan 

organisasi pada indikator monitoring menunjukkan keterlambatan 

penanganan keluhan dan tidak terdapat pemeliharan dan evaluasi secara 

berkala pada setiap unit. Murnita, Sediyono dan Purnami (2016) bahwa 

pihak manajemen juga kurang nyata dalam mendukung pengoperasian SIM 

karena tidak melakukan supervise secara berkala sehingga tidak memantau 

petugas dalam menjalankan SIMRS. Selain itu juga perlu dilakukan 

pemeliharaan secara rutin dan berkala dalam hal ini kegiatan pemeliharaan 

tersebut dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan sekali (Gunawan, 2013). Hal 

ini sejalan dengan  Permenkes RI No 82 Tahun Tentang Sistem Manajemen 

Rumah Sakit pasal 10 ayat 3 menjelaskan bahwa pembinaan dan 

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: 

a.advokasi dan sosialisasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. bimbingan teknis; 

dan/atau d. pemantauan dan evaluasi. 

 



4.2.2 Gambaran Kualitas Informasi SIMRS Di RSUD Kabupaten 

Belitung Timur 

Menurut Rommey dalam Utami dan Adhivinna (2018:55) karakteristik 

informasi yang berkualitas adalah, informasi yang relevan, andal, lengkap, tepat 

waktu, dapat dipahami dan dapat diverifikasi. Dari hasil wawancara dan 

observasi kualitas informasi SIMRS RSUD Kabupaten Belitung Timur dengan 

kondisi eksisting dimana terdapat ketidaksesuaian/ kesenjangan antara 

brainware, networking dan monitoring :  

1. Relevan: Pernyataan beberapa informan bahwa kualitas informasi belum 

relevan dikarenakan hasil yang di input kedalam SIMRS tidak dijadikan 

bahan untuk laporan akhir, sehingga setiap bagian masih harus mengerjakan 

laporan secara manual baik dokumen pasien maupun kelengkapan lainnya. 

Sehingga SIMRS RSUD Kabupaten Belitung Timur belum bisa mengurangi 

ketidakpastian memperbaiki kemampuan pengambilan keputusan untuk 

membuat prediksi, mengkonfirmasikan, atau memperbaiki ekpetasi mereka 

sebelumnya. 

2. Andal: beberapa informan mengatakan bahwa SIMRS RSUD Kabupaten 

Belitung Timur belum berjalan secara maksimal terkait beberapa kendala 

sehingga belum bebas dari kesalahan atau penyimpangan, dan belum secara 

akurat mewakili kejadian atau aktivitas di organisasi.  

3. Lengkap: informan kepala ruangan rawat inap anak, bedah, dan ICU 

menyatakan terdapat beberapa informasi seperti tindakan, diagnosa dan tarif 

masih belum lengkap dan sesuai. Hal ini berdampak pada beberapa aspek-



aspek penting dari kejadian yang merupakan dasar masalah atau aktivitas-

aktivitas belum lengkap. 

4. Tepat waktu: seluruh informan sepakat dan menyatakan kualitas informasi 

belum tepat waktu dikarenakan terdapat beberapa kendala baik dari 

komputer ruangan yang hanya satu dan harus bergantian, SDM yang 

mengeluhkan rolling pergantian ruangan dan double job serta jaringan 

internet yang terganggu. Sehingga informasi tidak memungkinkan 

pengambilan keputusan menggunakannya dalam membuat keputusan yang 

cepat. 

5. Dapat dipahami: informan kepala ruangan nipas dan kepala ruangan serta 

perawat ICU mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kendala dimana 

SDM yang masih gaptek dan sulit untuk memahami penggunaan komputer. 

Sehingga informasi belum dapat dipahami serta efektif dipakai dan jelas.  

6. Dapat diverifikasi: beberapa informan menjelaskan bahwa terdapat kendala 

SDM yang mengalami pergantian ruangan setiap 2 minggu dan 

ketidakstabilan jaringan internet setiap hari sehingga informasi belum dapat 

diverifikasi secara independen dan menghasilkan informasi yang sama.  

Sesuai dengan penelitian oleh Sari, Sanjaya dan Meliala (2015) bahwa 

gangguan teknis pada networking, sehingga terjadi keterlambatan dalam 

melakukan input data tidak sesuai dengan kebutuhan user serta sistem yang 

tidak tersedia dan tidak sesuai dengan kebutuhan user merupakan factor 

penghambat dalam implementasi SIMRS. 



Selain itu, kualitas informasi pada SIMRS mengalami keterbatasan pada 

beberapa aspek seperti modul SIMRS di RSUD Kabupaten Belitung Timur 

belum sepenuhnya terintegrasi, modul yang ada saat ini hanya pada bagian 

pelayanan saja, sehingga informasi yang diinput ke dalam SIMRS tidak dapat 

dilanjutkan ke pihak manajemen secara otomatis karena modul-modul SIMRS 

yang digunakan belum mencakup bagian manajemen. Selain itu  pada bagian 

keuangan yang belum sama sekali menggunakan SIMRS dan menggunakan 

aplikasi sendiri dalam melakukan pencatatan dan pelaporan secara manual. 

SIMRS saat ini juga belum bridging dengan kementrian kesehatan, karena 

keterbatasan keamanan data yang belum dilengkapi dengan firewall.  

Hasil wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan bahwa hampir 

semua informan sepakat pelayanan yang diberikan oleh IT cukup memuaskan 

dan komunikasi antara user dengan IT sudah cukup aktif. Peneliti juga 

mengamati bahwa bagian IT membuat group chat sendiri untuk meningkatkan 

komunikasi dengan admin dari setiap unit yang terpasang SIMRS. Jaminan 

pelayanan, tanggungjawab IT vendor kepada pengguna, empati dan peduli 

dalam membantu informan saat ini sudah cukup baik dan cepat. Menurut 

Akhiro (2009) Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai sesuatu yang 

berhubungan dengan terpenuhinya kebutuhan pengguna, layanan dapat 

dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan pelayanan yang 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan hasil penelitian oleh Lestari dkk (2013) bahwa kualitas 

pelayanan mencerminkan sejauh mana penyedia sistem dapat diandalkan, 



bertanggungjawab dan memiliki empati pada penggunanya. Namun, hal ini 

berbeda dengan penelitian oleh Soraya, Adawiyah dan Sutrisna (2018) yang 

menyatakan bahwa bagian IT belum memiliki rasa peduli atau empati dalam 

membantu pengguna dan belum bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi 

oleh pengguna hingga selesai. 

 

4.2.3 Kendala Implementasi SIMRS Di RSUD Kabupaten Belitung 

Timur 

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengamati bentuk software sistem 

SIMRS di RSUD Kabupaten Belitung Timur berdasarkan dengan Permenkes 

RI No. 1171 Tahun 2011untuk pengisian formulir 5 RL sudah sesuai. Tetapi 

dalam pengisian formulir dan pengolahan data terkadang masih manual. Selain 

itu penggunaan SIMRS belum sepenuhnya berjalan dengan baik. SIMRS belum 

digunakan pada bagian kasir dan manajemen keuangan dan beberapa pengguna 

terkadang harus menggunakan cara manual untuk melakukan pencatatan dan 

pelaporan, hal ini selain disebabkan karena gangguan teknis baik karena 

kekurangan komputer, masalah respon jaringan yang lambat atau karena jumlah 

kunjungan pasien yang banyak, juga disebabkan karena petugas user yang lupa 

dalam mengentri data pada sistem sehingga keterlambatan transfer data pada 

unit selanjutnya juga menjadi terhambat.  Data dan hasil pelaporan dari SIMRS 

sama sekali belum dijadikan rujukkan untuk menjadi data dalam pelaporan 

maupun SIMRS tidak digunakan untuk dijadikkan alat untuk melaporakan 

kepusat. Hal ini sejalan dengan penelitian Meirianti dkk (2018) bahwa petugas 

dalam mengentri data masih sering terjadi kekurangan disebabkan entri data 



tidak segera dilakukan oleh operator dengan berbagai alasan karena pasien yang 

datang terlalu banyak, dan karena ada gangguan pada server.  

Dari hasil wawancara dengan penanggungjawab SIRS kendala dari 

ketersediaan tenaga atau sumber daya manusia terampil yang masih kurang. 

Analis sistem, programmer, teknisi dan maintance jaringan seharusnya 

disediakan sesuai kebutuhan untuk mengola sistem informasi yang ada. pada 

umumnya semua pelaksanaan yang dilakukan telah dilaksanakan di RSUD 

Kabupaten Belitung Timur tidak aan langsung berhasil, tetapi masih ada fase-

fase yang dijalankan untuk melakukan banyak perbaikan-perbaikan. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Meirianti dkk (2018) yang menyebutkan bahwa 

sistem informasi terimplementasi jarang sekali sempurna. Pengguna akan 

menemukan error dan akan menemukan cacat implementasi yang 

membutuhkan perhatian dan perbaikan.  

Kurangnya kepatuhan dan kelalaian user juga menjadi salah satu kendala 

pada penerapan SIMRS di RSUD Kabupaten Belitung Timur. Perlunya 

penambahan pelatihan untuk pengguna sistem agar lebih tertarik untuk selalu 

menggunakan sistem yang ada (Soraya, Adawiyah, & Sutrisna, 2019). Selain 

kendala tersebut, peniti juga mengamati bahwa terdapat kendala pendukung 

yaitu ketidakstabilan jaringan internet, perubahan jadwal dinas dan pergantian 

ruangan terkait dinas ruangan isolasi COVID 19. Hal ini perlu diperhatikan dan 

ditindak lanjuti untuk segera dibuatkan SPO untuk menyelesaikan kendala 

tersebut. 



Network atau jaringan internet di RSUD Kabupaten Belitung Timur 

berdasarkan hasil observasi dan wawancara SIMRS di RSUD Kabupaten 

Belitung Timur terkendala network/jaringan dan belum bisa terakses diseluruh 

ruangan. Ketidakstabilan jaringan internet dan belum bisa terakses diseluruh 

ruangan membuat pengaruh yang sangat besar dalam kesuksesan pelaksanaan 

SIMRS. Hal ini sejalan dengan penelitan (Harsono, 2015) bahwa keberhasilan 

implementasi SIMRS sehingga bisa go live didukung oleh infrastruktur IT yang 

bagus. Terutama sever tower central database yaitu jaringan komputer, jaringan 

internet serta networking yang bagus. Sebab tanpa jaringan yang memadai, 

maka networking internet tidak bisa go live. Meirianti dkk (2018) dalam 

penelitiannya juga mengemukakan hal yang sama mengenai keterlambatan 

jaringan dalam pelaksanaan aplikasi SIMRS yang mempengaruhi kualitas data/ 

informasi yang dihasilkan menjadi belum sempurna. 

Hasil wawanacara dan observasi dalam aspek struktur dan lingkungan 

organisasi pada indikator monitoring menunjukkan keterlambatan penanganan 

keluhan dan tidak terdapat pemeliharan dan evaluasi secara berkala pada setiap 

unit. Murnita, Sediyono dan Purnami (2016) bahwa pihak manajemen juga 

kurang nyata dalam mendukung pengoperasian SIM karena tidak melakukan 

supervise secara berkala sehingga tidak memantau petugas dalam menjalankan 

SIMRS. Selain itu juga perlu dilakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala 

dalam hal ini kegiatan pemeliharaan tersebut dilakukan dalam kurun waktu 1 

bulan sekali (Gunawan, 2013). Hal ini sejalan dengan  Permenkes RI No 82 

Tahun Tentang Sistem Manajemen Rumah Sakit pasal 10 ayat 3 menjelaskan 



bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui: a.advokasi dan sosialisasi; b. pendidikan dan pelatihan; 

c. bimbingan teknis; dan/atau d. pemantauan dan evaluasi.  

 

4.2.4 Rekomendasi perbaikan SIMRS di RSUD Kabupaten Belitung 

Timur Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Informasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara 

mendalam, observasi dan studi dokumentasi bahwa penerapan SIMRS di RSUD 

Kabupaten Belitung Timur saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Hasil 

evaluasi pada setiap komponen masih ditemukan ketidaksesuaian dan perlu 

banyak perbaikan-perbaikan dan pengembangan. Hal ini sesuai dengan teori 

yang menyebutkan bahwa sistem informasi yang berimplementasi jarang sekali 

sempurna, pengguna akan menemukan eror dan akan menemukan cacat desain 

dan implementasi yang membutuhkan perhatian dan perbaikan (Whithen, 

2004). Ketidaksesuaian antara 5 indikator tersebut saling mempengaruhi 

sebagai berikut:   

 

1. Sofware  

a. Pelaporan yang masih manual  

Sifat pelaporan SIRS sebagaimana dimaksud pada 

PERMENKES RI NOMOR 1171/MENKES/PER/VI/2011 ditetapkan 

oleh Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Formulir pelaporan SIRS 

terdiri dari 5 (lima) Rekapitulasi Laporan (RL), diantaranya :  



RL 1 berisikan Data Dasar Rumah Sakit yang dilaporkan setiap 

waktu apabila terdapat perubahan data dasar dari rumah sakit sehingga 

data ini dapat dikatakan data yang yang bersifat terbarukan setiap saat 

(updated)  

RL 2 berisikan Data Ketenagaan yang dilaporkan periodik setiap tahun  

RL 3 berisikan Data Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit yang dilaporkan 

periodik setiap tahun  

RL 4 berisikan Data Morbiditas/Mortalitas Pasien yang dilaporkan 

periodik setiap tahun  

RL 5 yang merupakan Data Bulanan yang dilaporkan secara periodik 

setiap bulan, berisikan data kunjungan dan data 10 (sepuluh) besar 

penyakit.  

b. Penerapan SIMRS belum terintegrasi pada semua unit pelayanan dan 

belum terintegrasi dengan bagian manajemen keuangan RS 

Disebutkan dalam Permenkes RI No 82 Tahun Tentang Sistem 

Manajemen Rumah Sakit Pasal 6 (1) bahwa arsitektur SIMRS paling 

sedikit terdiri atas: a. kegiatan pelayanan utama (front office);b. kegiatan 

administratif (back office); dan komunikasi dan kolaborasi. Adapun 

penjelasan lebih lanjut sebagai berikut: 

1) Pelayanan Utama (Front Office) 

Setiap Rumah Sakit memiliki prosedur yang unik (berbeda 

satu dengan lainnya), tetapi secara umum/generik memiliki prosedur 

pelayanan terintegrasi yang sama yaitu proses pendaftaran, proses 



rawat (jalan atau inap) dan proses pulang (seperti pada gambar 

berikut). 

 

Data yang dimasukan pada proses rawat akan digunakan 

pada proses rawat dan pulang. Selama proses perawatan, pasien akan 

menggunakan sumber daya, mendapat layanan dan tindakan dari 

unitunit seperti farmasi, laboratorium, radiologi, gizi, bedah, 

invasive, diagnostic non invasive dan lainnya. Unit tersebut 

mendapat order/pesanan dari dokter (misalnya berupa resep untuk 

farmasi, formulir lab dan sejenisnya) dan perawat. Jadi dokter dan 

perawat sebagai aktor/SDM inti pada proses bisnis Rumah Sakit 

(seluruh order berasal dari mereka). Karena itu kami menyebutkan 

inti sistem ini sebagai order communation system. 

2) Pelayanan Administratif (Back-Office) 



Rumah Sakit merupakan unit yang mengelola sumber daya 

fisik (manusia, uang, mesin/alat kesehatan/aset, material seperti 

obat, reagen, alat tulis kantor, barang habis pakai dan sejenisnya). 

Walaupun proses bisnis setiap Rumah Sakit unik tapi tetap terdapat 

proses umum, diantaranya perencanaan, pembelian/pengadaan, 

pemeliharaan stok/inventory, pengelolaan Aset, pengelolaan SDM, 

pengelolaan uang (hutang, piutang, kas, buku besar dan lainnya). 

Proses back office ini berhubungan/link dengan proses pada front 

office, digambarkan berikut ini. 

 

 

Proses bisnis data tidak terstruktur yaitu proses-proses bisnis 

tersebut di atas yang melibatkan data-data terstruktur, yang dapat 

dikelola dengan relational database management system, selain itu 

terdapat proses bisnis yang melibatkan data yang tidak terstruktur 

seperti alur kerja, surat diposisi, email, manajemen proyek, 

kolaborasi, team work, manajemen dokumen dan sejenisnya 



2. Brainware 

Ketersediaan tenaga atau sumber daya manusia terampil yang masih 

kurang: Ketersediaan tenaga atau sumber daya manusia terampil yang masih 

kurang pada beberapa bagian analis sistem, programmer, teknisi dan 

maintance jaringan yang blum ada hal ini menyebabkan keterlambatan 

penanganan apabila terjadi kendala seharusnya disediakan sesuai kebutuhan 

untuk mengola sistem informasi yang ada. Berdasarkan PERMENKES RI 

No 82 tahun 2013 tentang sistem informasi manajemen rumah sakit dan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik. Adapun fungsi, tujuan dan tanggung 

jawab SIMRS adalah sebagai berikut:  

a. Penanggungjawab SIMRS  

b. Kualifikasi  

1) S1 Teknik Informatika yang memiliki kemampuan mengoperasikan 

SIMRS baik front end maupun back end, menguasai jaringan 

komputer, menguasai database, familar terhadap bahasa 

pemerograman 

2) Memiliki keterampilan, ketelitian dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas. 

c. Fungsi dan tujuan jabatan  

1) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan SIMRS di RSUD 

Kabupaten Belitung Timur. 

2) Pengaturan yang baik perencanaan SIMRS yang berkelanjutan . 



3) Dimensi jabatan  

4) Tanggungjawab supervise/pengawasan programer, teknisi, dan 

komputer 

5) Tanggungjawab kuantitas standar prosedur operasiaonal, alur 

pemprograman, survey kepuasa dan laporan yang berkaitan dengan 

SIMRS 

6) Tanggungjawab mutu dalam standar kerja, penugasan, penjadwalan, 

peninjauan ulang, kinerja pendidikan, pelatihan maupun studi 

kelayakan program, peralatan dan biaya. 

7) Tanggungjawab finansial dalam pemiihan teknologi yang efektif 

dan efisien serta pemberian laporan keuangan sesuai input user. 

d. Analis sistem  

Kualifikasi  

1) S1 Teknk informatika yang memiliki kemampuan mengoperasikan 

SIMRS baik front end maupun back end, menguasai jaringan 

komputer, menguasai database, familar terhadap bahasa 

pemerograman 

2) Memiliki keterampilan, ketelitian dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas. 

Fungsi dan tujuan jabatan 

1) Merencanakan ataupun menerapkan rancangan sistem sesuai dengan 

kebutuhan rumah sakit  



2) Dapat memilih metode alternatif dalam memecahkan masalah pada 

sistem. 

3) Untuk merancang sistem baru atau menyempurnakan sistem yang 

sudah ada 

Dimensi jabatan  

1) Tanggungjawab produksi dalam pemprosesan dan penyimpanan 

data serta aliran data pada sistem  

2) Tanggungjawab kualitas seperti pengambilan data yang efektif, 

merancang sistem perbaikan, mengidentifikasi aplikasi dan 

mengawasi berbagai aktivitas yang terjadi pada sistem baru yang 

dbuat  

3) Tanggungjawab financial dalam melakukan analisa penyusunan 

anggaran maupun keuntungan yang didapatkan. 

 

 

 

e. Programmer 

Kualifikasi  

1) S1 Teknk informatika yang memiliki kemampuan mengoperasikan 

SIMRS baik front end maupun back end, menguasai database, 

familar terhadap bahasa pemrograman 

Fungsi dan tujuan jabatan  

1) Membuat program bantu berupa SIMRS  



2) Membantu kepala ruangan dalam teknik implementasi 

Dimensi jabatan  

1) Tanggungjawab produksi dalam pelaporan modul program yang 

sudah siap diuji dan melakukan maintenance modul program 

2) Tanggungjawab kualitas seperti merancang dan melakukan analisa 

serta riset serta akurasi dan pelaporannya. 

3) Tanggungjawab financial dalam pemilihan teknologi yang efisien 

dan efektif serta pemberian laporan keuangan sesuai input user. 

f. Teknisi  

Kualifikasi  

1) Diploma III atau Sarjana Komputer yang memiliki kemampuan 

teknolog komputer, memiliki keahlian dibidang mekanik dan 

reparasi pemrograman. 

2) Memiliki keterampilan, ketelitian dan tanggung jawab 

melaksanakan tugas.  

3) Berjenis laki-laki 

Fungsi dan tujuan jabatam  

1) Merakit, merawat, dan memperbaiki kerusakan perangkat hardware 

dan software dengan tujuan lancarnya pelaksanaan pelayanan 

SIMRS. 

2) Membantu kepala bagian dalam pelaksanaan SIMRS sehingga 

berjalan dan baik dan berkelanjutan.  

Dimensi jabatan  



1) Tanggungjawab produksi dalam perakitan, perawatan dan perbaikan 

yang sudahdilakukan dan yang terjadwal serta melakukan perawatan 

/maintence operating system dan hardware. 

2) Tanggungjawab kualitas seperti merancang dan melakukan analisa 

riset dan pemilihan hardware yang handal dan software yang 

berkualitas 

3) Tanggungjawab finansial dalam melakukan perbaikan dan 

perawatan software secara efisien dengan pemilihan hardware dan 

software yang berkualiatas serta handal 

g. Maintenance jaringan 

Kualifikasi 

1) Diploma III atau Sarjana Komputer yang memiliki kemampuan dan 

mengerti tentang jaringan (LAN/WAN dan perangkatnya) 

2) Menguasai komputer  

3) Memiliki keterampilan, ketelitian dan tanggung jawab 

melaksanakan tugas 

4) Berjenis laki-laki 

Fungsi dan tujuan jabatan  

1) Merawat peralatan jariangan agar dapat digunakan dalam jangka 

waktu panjang agar dapat digunakan dalam jangka waktu panjang  

2) Memastikan jaringan berjalan dengan lancar  

3) Untuk mengurangi dan menghindari kerusakan peralatan jaringan 

serta meminimalkan biaya perawatan  



Dimensi jabatan 

1) Tanggungjawab produksi dalam jaringan internet berjalan dengan 

lancar 

2) Tanggung jawab kualitas seperti mengatasi segala masalah yang 

terjadi pada jaringan dan melakukan perbaikan apabila jaringan  

tidak terhubung 

3) Tanggungjawab finansial dalam menjaga dan memelihara server 

jaringan agar tetap lewat  

Berikut ini pola ketenagaan dan kualifikasi anggota SIMRS berdasarkan 

Permenkes RI No 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen 

Rumah Sakit adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4  

Pola Ketenagaan Dan Kualifikasi Personil 

Nama jabatan  Pendidikan  Jumlah 

Kebutuhan  

Jumlah anggota 

SIMRS saat ini  

Kepala bagian  ST 1 1 

Analis sistem ST 2 0 

Programmer  S. Kom 2 1 

Teknisi  D III 2 0 

Maintenance jaringan  D III 3 0 

Dalam hal ini sikap pengguna sistem atau user dalam melaksanakan 

SIMRS dapat memberikan pengaruh pada kualitas informasi seperti 

kurangnya kesadaran, kurangnya ketelitian, keterlambatan melakukan 

penginputan pada sistem dapat menyebakan kualitas informasi yang 

dihaslkan menjadi tidak berkualitas seperti informasi yang dihasilkan tidak 

tepat waktu dan tidak akurat, sehingga harus dilakukan verfikiasi data 

informasi berulang-ulang dan pengambilan keputusan yang terlambat. 



Sejalan dengan penelitian Soraya dkk (2019), Jansen dkk (2019) dan Evania 

dkk (2016) bahwa semakin baik suatu sistem informasi diterapkan, akan 

semakin baik kualitas informasi dengan kualitas informasi adalah semakin 

besar penggunaan teknologi sistem informasi maka kualitas informasi yang 

dihasilkan yang dihasilkan akan semakin bagus. 

3. Networking  

Dalam hal penerapan SIMRS di RSUD Kabupaten Belitung Timur 

yang mengalami ketidakstabilan jaringan internet dan belum bisa terakses 

diseluruh ruangan menjadi kendala yang juga sangat mempengaruhi 

kesuksesan implementasi. Sedangkan pada hasil observasi didapatkan 

Jaringan mengunakan LAN, namun masih sering ditemukan kendala seperti 

errror (loading lama) pada softwaredan jaringan yang tiba-tiba terputus dan 

terdapat berbagai SPO mengenai jaringan/ networking SIMRS RSUD 

Kabupaten Belitung Timur yaitu: 

a. SPO perbaikan kerusakan jaringan komputer SIMRS 

b. SPO pemeliharaan Wifi 

c. SPO pemeliharan atau perbaikan software/hardware komputer atau 

jaringan SIMRS ruangan/unit instalasi 

d. SPO  monitoring akses jaringan  

Adapun kesimpulan penjelasan dari SPO diatas bahwa montoring 

jaringan bisa dilakukan dengan menggunakan software /aplikasi bawaan 

dari server pihak penyedia. Selain itu juga perlu mengidentifikasi dan 

pemeriksaan workstation, Hub/switch, kabel LAN dan konektor maupun 



tegangan listrik yang masuk. Apabila sering terjad tidak stabilnya 

listrik/sering mati mendadak UPS/stabilator diperiksa apakah berfungsi 

dengan baik, dan apabila kerusakan jaringan tidak bisa diatasi oleh tenaga 

SIMRS, maka kepala SIRS dpat berkoordinasi dengan PKK terkait untuk 

kerjasama perbaikan dengan pihak PKK.  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti hal diatas juga didukung oleh 

kurangnya SDM maintance jaringan sehingga membuat keterlambatan 

penanganan keluhan apabila terjadi ketidakstabilan atau kerusakan jaringan. 

Sedangkan menurut Pola ketenagaan dan kualifikasi personil berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 82 Tahun 2013 

Tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit bahwa Maintenance 

jaringan dengan pendidikan D.III/S1 dibutuhkan 3 orang. 

4. Monitoring  

Hasil wawanacara dan observasi dalam aspek struktur dan 

lingkungan organisasi pada indikator monitoring menunjukkan 

keterlambatan penanganan keluhan dan tidak terdapat pemeliharan dan 

evaluasi secara berkala pada setiap unit. Murnita, Sediyono dan Purnami 

(2016) bahwa pihak manajemen juga kurang nyata dalam mendukung 

pengoperasian SIM karena tidak melakukan supervise secara berkala 

sehingga tidak memantau petugas dalam menjalankan SIMRS. Selain itu 

juga perlu dilakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala dalam hal ini 

kegiatan pemeliharaan tersebut dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan sekali 

(Gunawan, 2013). Hal ini sejalan dengan  Permenkes RI No 82 Tahun 



Tentang Sistem Manajemen Rumah Sakit pasal 10 ayat 3 menjelaskan 

bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui: a.advokasi dan sosialisasi; b. pendidikan dan 

pelatihan; c. bimbingan teknis; dan/atau d. pemantauan dan evaluasi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui 

wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi maka rekomendasi 

yang diusulkan oleh peneliti sesuai dengan temuan pada masing-masing 

komponen yaitu Sotware, Brainware, Networking, Monitoring dalam 

kualitas informasi. Beberapa point rekomendasi untuk mengatasi hambatan 

pada penerapan SIMRS di RSUD Kabupaten Belitung Timur ditampilkan 

pada Tabel 4.6 adalah sebagai berikut: 



Tabel 4.5 

Rekomendasi Perbaikan SIMRS di RSUD Kabupaten Belitung Timur 

Indikator Kondisi Eksisting Kendala Rekomendasi 

Software 

1. SIMRS RSUD Kabupaten Belitung Timur untuk 

Pengisian Formulir dan Pengolahan data sudah 

sesuai dengan Permenkes RI No.1171 Tahun 2011  

2. Sistem pelaporan belum menggunakan data hasil 

SIMRS 

3. Penerapan SIMRS belum terintegrasi pada semua 

unit pelayanan dan belum terintegrasi dengan 

bagian manajemen keuangan RS 

1. Sistem Pelaporan belum terintegrsi dengan 5RL 

berdasarkan Permenkes RI No.1171 Tahun 

2011karena belum menggunakan data hasil dari 

SIMRS 

2. Implementasi SIMRS belum sepenuhnya 

berjalan secara maksimal baik diunit pelayanan 

maupun manajemen  

1. Memaksimalkan pemamfaatan SIMRS dalam 

hal pelaksanaan dan pembuatan laporan 

Brainware  

1. Ketersediaan tenaga atau sumber daya manusia 

terampil yang masih kurang. 

2. Kurangnya kesadaran, kepatuhan, pengetahuan, 

beban kerja dan tanggungjawab user dalam 

memaksimalkan penggunaan SIMRS dalam 

menyelesaikan pekerjaan.   

 

1. Belum adanya analis sistem, programmer, 

teknisi dan maintance jaringan  

2. Belum maksimal penggunaan SIMRS oleh 

SDM terkait masih kurangnya kesadaran, 

kepatuhan, pengetahuan, beban kerja dan 

tanggungjawab user 

1. Penambahan SDM bagian departemen IT agar 

meningkatkan pelayanan kepada user yang 

membutuhkan bantuan menjalankan SIMRS  

2. Perencanaan kembali pelatihan tentang 

penggunaan SIMRS kepada semua user yang 

menggunakan SIMRS agar lebih terampil dan 

bertanggungjawab dalam melakukan tugasnya 

menggunakan SIMRS.    

Networking  

1. Ketidakstabilan network/jaringan  

2. SDM untuk Maintance jaringan belum ada 

1. Ketidak stabilan jaringan internet 

2. Belum terakses keseluruh ruangan  

1. Meningkatkan kualitas network/jaringan 

internet dalam wilayah kerja RSUD 

Kabupaten Belitung Timur dengan secara 

berkala melakukan monitoring atau perbaikan 

kerusakan jaringan.  

Monitoring  

1. Kurangnya pengawasan dan supervise dari setiap 

kepala ruang dan manajemen 

1. Tidak adanya supervise yang terjadwal dari 

bagian kepala unit atau manajemen kepada 

pengguna SIMRS  

1. Adanya supervisi yang terjadwal baik dari 

kepala ruang atau bagian manajemen rumah 

sakit agar dapat memantau user,  hardware dan 

network/jaringan dalam pelaksanaan SIMRS..   

 


