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ABSTRAK
Pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia rekam medis terus mengalami perkembangan, yang
mulanya rekam medis manual berbasis kertas bertransformasi menjadi rekam medis berbasis sistem
elektronik (RME). Implementasi rekam medis elektronik dipergunakan sebagai strategi untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan seperti perbaikan alur kerja, mengatasi kendala dokumentasi
klinis berbasis rekam medis manual yang mengalami banyak masalah dalam tuntutan pertukaran
informasi di antar penyedia layanan kesehatan. Pada saat yang sama terdapat tantangan dan hambatan
dalam implementasi RME. Tujuan umum dalam penelitian ini adalah mengeksplorasi tantangan
sumber daya manusia dalam proses implementasi RME di RSGM Prof Soedomo Yogyakarta. Jenis
penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan
wawancara mendalam dan observasi lapangan serta studi dokumentasi untuk pengumpulan datanya.
Metode pengambilan subjek penelitian menggunakan purposive sampling dengan 20 informan.
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data secara kualitatif menggunakan
analisis konten terarah. Penelitian ini mengeksplorasi terkait dengan tantangan implementasi RME di
RSGM Prof Soedomo meliputi dimensi sumber daya manusia. Salah satu faktor penentu kesuksesan
Implementasi RME di RSGM Prof Soedomo adalah sikap pengguna dalam menggunakan sistem
RME, RSGM mengadakan sosialisasi maupun pelatihan kepada pengguna sistem secara bertahap
guna meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengguna dalam mengoperasikan sistem. Adanya
keterkaitan antar dimensi yang diteliti terkait dengan tantangan yang dihadapi sehingga perlu adanya
strategi untuk menyelesaikan tantangan yang ada agar tidak menjadi suatu hambatan implementasi
RME di RSGM Prof Soedomo.
Kata kunci: Tantangan, implementasi RME, Sumber Daya Manusia
ABSTRACT
Utilization of information technology in the world of medical records continues to experience growth,
which initially transformed paper based manual medical records into electronic system-based medical
records. The implementation of electronic medical records is used as a strategy to improve the quality of
health services such as workflow improvement, overcoming the constraints of clinical documentation
based on manual medical records that experience many problems in the demand for information
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exchange among health service providers. At the same time there are challenges and obstacles in the
implementation of EMR, the development of an approach with a sociotechnical model is expected to
be able to explore and overcome the challenges and obstacles that exist in the process of implementing
EMR. The general objective in this research is to explore challenges that can become obstacles in
the process of implementing EMR in RSGM Prof. Soedomo Yogyakarta. This was qualitative research
with a case study approach. This study used in-depth interviews and field observations as well as
documentation studies for data collection. The method of taking research subjects using purposive
sampling with 20 informants. The data analysis technique used qualitative data analysis techniques
using direct conten analysis. This study explores issues related to the implementation of EMR in
Prof. Soedomo Hospital including the dimensions of hardware and software, dimensions of people,
dimensions of workflow and communication and dimensions of internal organization. The internal
organizational dimension is a key aspect of implementing electronic medical records EMR because
it ensures the structure, policies and procedures accurately represent and confirm the obligation to
use EMR that affects each dimension. The interrelationship among the dimensions studied related to
the challenges faced so that there is a need for strategies to resolve existing challenges so as not to
become an obstacle to the implementation of EMR in Prof. Soedomo Hospital.
Keywords: Challenges, implementation of EMR, people
1.		 PENDAHULUAN
Pemanfaatan teknologi informasi dalam
dunia rekam medis terus mengalami
perkembangan, yang mulanya rekam medis
manual berbasis kertas bertransformasi
menjadi rekam medis berbasis sistem
elektronik (RME). Implementasi rekam
medis elektronik dipergunakan sebagai
strategi untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan seperti perbaikan
alur kerja, mengatasi kendala dokumentasi
klinis berbasis rekam medis manual yang
mengalami banyak masalah dalam tuntutan
pertukaran informasi di antar penyedia
layanan kesehatan. Pada saat yang sama
terdapat tantangan dan hambatan dalam
implementasi
RME,
pengembangan
pendekatan dengan model sosioteknik
diharapkan mampu mengeksplorasi dan

mengatasi tantangan serta hambatan yang
ada dalam proses implementasi RME.
Tujuan umum dalam penelitian ini adalah
mengeksplorasi tantangan-tantangan yang
dapat menjadi hambatan dalam proses
implementasi RME di RSGM Prof Soedomo
Yogyakarta.
2.		 METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Penelitian ini menggunakan wawancara
mendalam dan observasi lapangan serta studi
dokumentasi untuk pengumpulan datanya.
Metode pengambilan subjek penelitian
menggunakan purposive sampling dengan
20 informan. Teknik analisis data yang
digunakan adalah teknik analisis data secara
kualitatif menggunakan analisis konten
terarah.
103

PROSIDING DISKUSI ILMIAH:
Inovasi dan Teknologi Informasi untuk Mendukung
Kinerja PMIK dalam Masa Pandemi Covid 19

3.		 Hasil dan pembahasan
Sumber daya manusia yang terlibat
dalam implementasi RME di RSGM
Prof Soedomo meliputi dokter spesialis/
sub spesialis, dokter gigi umum, perawat/
asisten dental, apoteker/asisten apoteker,
radiographer, petugas rekam medis, kasir,
koas dan residen sebagai pengguna, pihak
vendor/ pengembang IT dan tim IT lokal di
Instalasi Sistem Informasi yang merancang,
mengembangkan, mengimplementasikan,
dan mengevaluasi RME serta Direktur
sebagai pengambil keputusan dalam
implementasi RME. Sumber daya manusia
merupakan aspek pertama dari ujung sosial
dari spektrum sosial – teknis (Sittig &
Singh, 2011).
Beragamnya persepsi positif maupun negatif
dari pengguna akan berdampak pada proses
implementasi RME, persepsi pengguna di
RSGM Prof Soedomo bahwa implementasi
RME akan menambah beban kerja karena
memang adanya perubahan kebiasaan/
budaya kerja yang selama ini dilakukan,
sebagian lagi mempunyai persepsi bahwa
RME akan mempermudah dan bermanfaat
untuk pekerjaan mereka karena sudah
tersistematis dalam sistem baik untuk export
data laporan, melihat riwayat pemeriksaan
maupun untuk proses pembayaran.
Motivasi pengguna untuk menggunakan
sistem sangat mempengaruhi keinginan
pengguna untuk menggunakan RME dan
akan berpengaruh pada penggunaan RME,
apakah dengan kesukarelaan (voluntariness)
atau dengan keterpaksaan karena mandatori
pimpinan. hampir semua pengguna di
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RSGM Prof Soedomo mempunyai motivasi
untuk menggunakan RME ditinjau dari segi
manfaat yang meliputi waktu pelayanan
pasien lebih cepat dan efektif, meminimalkan
kesalahan dalam penulisan rekam medis,
mengurangi beban kerja, keseragaman
dalam penulisan rekam medis pasien
sehingga mempermudah dalam perawatan
pasien, mempermudah sistem pelaporan
dan menghemat rak dan ruang penyimpanan
rekam medis serta motivasi untuk terus
menuju ke era digital/ elektronik. Selain
motivasi tinggi terhadap penggunaan RME,
juga terlihat adanya kekhawatiran pengguna
dalam Implementasi RME, seperti ketika
terjadi susah sinyal bagaimana sistem itu
akan berproses dan adanya kendala persepsi
implementasi RME akan sulit di depannya
dalam artian proses adaptasi sistem.
Proses penerimaan pengguna terhadap
implementasi RME di RSGM Prof
Soedomo sejalan dengan Unified Theory
of Acceptance and Use of Technology
(UTAUT) bahwa keinginan/ niat individu
untuk menggunakan sistem (Intention to
Use) dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan
pengguna bahwa sistem akan meningkatkan performa kerjanya (performance
expectancy) tingkat kemudahan penggunaan sistem (effort expectancy) dan
tingkat persepsi seorang individu bahwa ia
memiliki pilihan untuk menggunakan atau
tidak menggunakan sistem (voluntariness)
(Venkatesh, Viswanath, James YL Thong,
2012).
Implementasi RME di RSGM Prof
Soedomo bersifat mandatory (wajib) untuk
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digunakan kepada semua pengguna RME,
kelemahan dalam sistem bersifat mandatori
yaitu pengguna tidak memiliki kebebasan
karena diharuskan menggunakan oleh suatu
organisasi. Pada lingkungan mandatori,
pengguna harus sering menggunakan RME
untuk meningkatkan kinerja, intention to
use tidak dapat diterapkan pada lingkungan
mandatory untuk mendukung kesuksesan
implementasi RME (Rawstorne, Patrick
& Jayasuriya, Rohan & Caputi, 2000). Uji
Model MMUST (Model for Mandatory Use
of Software Technologies) menyimpulkan
bahwa attitude (sikap pengguna) merupakan
variabel kunci dalam penggunaan sistem
informasi yang bersifat mandatory (Koh et
al., 2010).
Salah satu faktor penentu kesuksesan
Implementasi RME di RSGM Prof Soedomo
adalah sikap pengguna dalam menggunakan
sistem
RME,
RSGM
mengadakan
sosialisasi maupun pelatihan kepada
pengguna sistem secara bertahap guna
meningkatkan pengetahuan dan kompetensi
pengguna dalam mengoperasikan sistem.
Namun dalam proses implementasi masih
muncul tantangan-tantangan dari user/
SDM pengguna sistem, berikut adalah
tantangan implementasi RME di RSGM
Prof Soedomo dari dimensi sumber daya
manusia meliputi: masih beragamnya
persepsi pengguna untuk implementasi
rekam medis akan memperlama proses
pelayanan dan menambah beban kerja,
motivasi pengguna yang masih ragu bahwa
RME akan mempermudah pekerjaan
baik secara administratif maupun klinis,
kekhawatiran pengguna tentang adanya

kendala-kendala teknis dalam implementasi
RME, perubahan budaya kerja pengguna
dari manual menjadi elektronik mempunyai
dampak akan memperlambat proses
pelayanan pasien, keterbatasan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan
komputer sehingga menyulitkan pengguna
dalam menggunakan RME, perbedaan
karakteristik pengguna berdasarkan usia
akan mempengaruhi penerimaan dan minat
pengguna untuk menggunakan RME, dalam
hal ini pengguna dokter yang sudah berusia
lebih dari 50 tahun. Hal ini sesuai dengan
identifikasi kendala stakeholder atau
pengguna dalam adopsi RME (Paterson
et al., 2011) yang meliputi takut akan
adanya perubahan, kurangnya kecepatan
dan keandalan dalam penggunaan sistem
baru, memerlukan waktu yang lama dalam
pengisian rekam medis perubahan pada alur
kerja dan kehilangan produktivitas.
Hasil penelitian menunjukan bahwa
adanya hambatan resistensi pengguna
dalam implementasi RME, maka solusi
untuk menghambat tantangan terhadap
penggunaan teknologi baru di rumah sakit,
meliputi kepemimpinan yang berkualitas,
lingkungan implementasi yang ramah dan
optimis serta pendidikan, pendampingan
dan pelatihan komprehensif bagi staf untuk
menggunakan sistem RME baru (Hasanain
& Cooper, 2014).
Tantangan lainnya meliputi kurangnya
pengetahuan dan pengalaman untuk
menggunakan komputer oleh tenaga
kesehatan maka solusi yang dapat ditawarkan
adalah mempersiapkan, mendidik dan
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melatih staff untuk menggunakan sistem
baru. Jika rumah sakit ingin mengadopsi
strategi ini maka ada beberapa langkah
yang harus dipertimbangkan, sebelum,
selama dan setelah sistem diterapkan,
pertama manajemen rumah sakit perlu
melakukan penilaian untuk menentukan
tingkat pengetahuan staf dan literasi
komputer dalam konteks implementasi
RME, Kemudian, paket pelatihan yang
tepat perlu dipilih berdasarkan kebutuhan
staf yang diidentifikasi. Selanjutnya, ada
juga kebutuhan untuk evaluasi pengguna
pasca-pelatihan dan implementasi untuk
mengidentifikasi setiap kebutuhan pelatihan
tambahan. Ini akan menjadi langkah penting
untuk memastikan bahwa sesi pendidikan
telah memenuhi tujuan dan sasaran yang
dinyatakan, memberikan peningkatan
produktivitas, efisiensi, dan efektivitas
(WHO, 2017).
4.		 KESIMPULAN
Tantangan implementasi RME berdasarkan
dimensi sumber daya manusia meliputi
resistensi pengguna dalam implementasi
RME serta kurangnya pengetahuan dan
pengalaman untuk menggunakan RME.
Untuk mengatasi hambatan dari tantangan
ini maka perlu melakukan sosialisasi
dan pelatihan secara komprehensif
untuk pengguna RME serta melakukan
pendampingan kepada pengguna dalam
mengoperasikan sistem RME.
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