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Abstrak
RSUD Dr. Tjitrowardojo adalah RSUD di lingkungan Purworejo yang sudah mendapat akreditasi paripurna.
Dengan akreditasi paripurna tersebut RSUD Dr. Tjitrowardojo berusaha untuk meningkatkan pelayanan pasien.
Oleh karena itu RSUD Dr. Tjitrowardojo menerapkan pendaftaran online untuk pasien rawat jalan pada Februari
tahun 2018. Sejak diberlakukan pendaftaran online, belum pernah dilakukan evaluasi oleh manajemen. Dari
permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pendaftaran online yang
sedang dijalankan. Metode yang digunakan adalah analisis SWOT, wawancara, dan wawancara menggunakan
kuesioner. Hasil dari evaluasi, pasien terkendala oleh kebijakan rumah sakit, dimana pendaftaran online hanya
dapat dilakukan H-1 sebelum pasien mendapatkan pemeriksaan.
Kata kunci: Analisis SWOT, Pendaftaran Online, Akreditasi, Paripurna
Abstract

RSUD Dr. Tjitrowardojo is hospital in Purworejo that got paripurna acreditation. With the Paripurna
accreditation RSUD Dr. Tjitrowardojo always try to improve health care. Becuase of that the hospital
apply online registration for out-patient in February 2018. Since the enactment of online registration,
the system has not been evaluated by management. From that matter study aim to evaluate the system of
online registration that is being run. The method used is SWOT analysis, interview, and questionnaire.
The results of the evaluation, patients are constrained by hospital policy, where is online registration
can only be done D-1 before the patient gets the examination.
Key word: SWOT Analysis, Online Registration, Accreditation, Paripurna

PENDAHULUAN
Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang mana
keberadaannya saat ini sangat diperhatikan sekali
oleh pemerintah. Sehat itu sendiri tidak hanya sekadar
bebas dari penyakit, tetapi suatu kondisi sejahtera dari
badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap
orang untuk hidup produktif. Hak atas kesehatan
ini bermakna bahwa pemerintah harus menciptakan
kondisi yang memungkinkan bagi setiap individu
untuk hidup sehat, dan ini berarti pemerintah harus
menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang
memadai dan pelayanan kesehatan yang terjangkau
untuk semua warga negara, baik dari segi akses
maupun biayanya. Pelayanan di bidang kesehatan
merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling
banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu
sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai peran
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penting dalam memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat adalah rumah sakit. Saat ini, untuk
mendapatkan rumah sakit yang bermutu dengan harga
terjangkau sangatlah tidak mudah. Hal ini dikarenakan,
beberapa rumah sakit dalam pelayanannya masih
ada yang menerapkan prinsip profit oriented. Prinsip
ini lebih mengutamakan keuntungan yang didapat
dari pelayanan kesehatan yang diberikan ketimbang
rasa kemanusiaannya. Salah satu upaya yang dapat
dilakukan untuk menghindari hal seperti ini adalah
meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia
kesehatannya melalui bimbingan atau pelatihan yang
ada.
Adapun ketertarikan kami memilih rumah sakit ini
sebagai lokasi penelitian yakni Rumah Sakit Dr.
Tjitrowardojo Purworejo ini merupakan rumah sakit
di wilayah Purworejo yang menyediakan
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sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan
sudah mendapatkan akreditasi paripurna. RSUD Dr.
Tjitrowardojo pada bulan Januari 2018 menggunakan
Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)
berbasis web dan pada bulan februari menggunakan
sistem pendaftaran berbasis online. Sehingga tema
yang saya ambil dalam penelitian ini adalah evaluasi
SIMRS bagian pendaftaran online pasien rawat jalan
di RSUD Dr Tjitrowardojo Purworejo.

METODE
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Cara pengumpulan data dengan
wawancara. Analisis data dilakukan secara deskriptif
denganpendekatan metode SWOT.

HASIL
Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo.
Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)
RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo berbasis web
digunakan mulai Januari 2018. Sistem Informasi
tersebut untuk setiap bagian mempunyai username
dan password sendiri-sendiri. Pengembangan sistem
informasi : 1) SIMRS dikembangkan berdasarkan
kebutuhan dan kemampuan sumber daya rumah
sakit; 2) SIMRS dikembangkan secara bertahap
dan terintegrasi, 3) SIMRS dikembangkan dengan
mengutamakan aspek efisiensi dan efektifitas, 4)
SIMRS dikembangkan dalam rangka penguasaan (skill
dan knowledge) SISTEM informasi dan pengelolaan
secara “mandiri”, 5) SIMRS diselenggarakan secara
terpadu dan menyeluruh dengan melibatkan seluruh
satuan kerja terkait, 6) SIMRS dikelola dengan
memberdayakan dan memanfaatkan secara optimal
seluruh potensi yang ada.
Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM
RS) merupakan sebuah sistem pengolahan data dan
informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan rumah
sakit. SIM RS mendukung pengambilan keputusan

bagi pihak manajemen dalam menentukan
strategi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan
rumah sakit (Rahaju, dkk, 2013). Rekam medis

merupakan subsistem dari sistem informasi
rumah sakit secara keseluruhan yang memiliki
peran sangat penting dalam meningkatkan
mutu dan pelayanan di rumah sakit itu sendiri.
Penyelenggaraan rekam medis yang dimulai sejak
pasien mendaftar di rumah sakit, mendapatkan
pelayanan kesehatan sampai keluar rumah sakit.
Penyelenggaraan rekam medis merupakan salah
satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan guna
mencapai pelayanan yang cepat, akurat, dan tepat
sehingga informasi yang dihasilkan lebih efektif
dan efisien sehingga dibutuhkan manajemen yang
baik dan berkualitas (Silfani dan Achadi, 2014).
Penyelenggaraan rekam medis mulai dari pengisian
sampai rekam medis kembali ke filing. Rekam medis
memberikan informasi yang sebenarnya dan pengisian
harus lengkap supaya menghasilkan data yang benar
sampai informasi yang akan disampaikan dalam bentuk
laporan. Karena data yang salah mengakibatkan
pemborosan biaya, tenaga, sarana dan waktu. Oleh
karena itu, harus diupayakan agar kesalahan data
dapat dikurangi sekecil mungkin. Rumah sakit di
Indonesia wajib melakukan pencatatan dan pelaporan
tentang semua kegiatan penyelenggaraan Rumah
Sakit sebagaimana ketentuan dalam pasal 52 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit. Sistem informasi manajemen rumah
sakit (SIMRS) yang digunakan di sebuah rumah sakit
harus memberikan kemudahan dalam operasional
serta harus dapat mengatasi kendala pelayanan pasien
yang ada di rumah sakit tersebut (Gunawan, 2013)
Manajemen rumah sakit membutuhkan pengelolaan
data yang cepat dan akurat demi menciptakan pelayanan
yang berkualitas. Pengelolaan data secara manual,
mempunyai banyak kelemahan, selain membutuhkan
waktu yang lama, keakuratannya juga kurang dapat
diterima karena kemungkinan kesalahan yang sangat
besar. Dengan dukungan teknologi informasi yang
ada sekarang ini, pekerjaan pengelolaan data dengan
cara manual dapat digantikan dengan suatu sistem
informasi dengan menggunakan komputer. Selain
lebih cepat dan mudah, pengelolaan data juga menjadi
lebih akurat karena kumungkinan kesalahan dapat
diminimalisir (Topan, dkk, 2015)
Evaluasi terhadap penerapan SIMRS harus dilakukan
karena evaluasi akan menilai atau mengukur manfaat

ISBN: 978-602-6363-47-3

35

PROSIDING:
SEMINAR NASIONAL REKAM MEDIS & INFORMASI KESEHATAN
Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 Terkait Rekam Medis

yang didapatkan dari penerapan SIMRS dan untuk
menemukan masalah-masalah potensial yang sedang
dihadapi oleh pengguna dan organisasi. Hasil evaluasi
dapat digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki
atau menyempurnakan SIMRS serta mengembangkan
potensi yang masih ada, sehingga SIMRS menjadi
lebih baik, sempurna serta dapat mendukung tujuan,
visi dan misi organisasi (Bayu dan Muhimmah, 2013).
SIMRS bagian rekam medis di RSUD Dr.
Tjitrowardojo menggunakan sistem GOS. Dari SIMRS
tersebut nomer rekam medis pasien yang ganda dapat
terdeteksi namun karena kurang telitinya petugas
pendaftaran sehingga masih terjadi nomer rekam
medis ganda. Nomer rekam medis ganda berakibat
riwayat penyakit dan pemeriksaan pasien terputus.
SIMRS ini diterapkan karena berdasarkan regulasi
: (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit. Setiap rumah sakit wajib melakukan
pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan
penyelenggaraan rumah sakit dalam bentuk sistem
informasi manajemen rumah sakit; (2) Permenkes No.
82 Tahun 2013 tentang SIMRS; Setiap rumah sakit
wajib menjalankan SIMRS, SIMRS yang digunakan
harus Open Source.
Tabel 1. Program yang ingin dicapai dari SIMRS
adalah
Tahun 2018
Tahun 2019 Tahun 2020
1. Menyelesaikan 1. Pe n g e m - 1.
Kelengkapan
enam
belas
sistem dan peb an gan
modul SIMRS
nyempurnaan
front office
dan back
office
2. Bridging SEP
BPJS
3. Pendaftaran
Online
4. Evaluasi dan
penyempurnaan terus menerus.

Pendaftaran Online
Pendaftaran online adalah pendaftaran yang dapat
dilakukan dimanapun pasien atau keluarga berada
menggunakan handpone melalui sms dan website
RSUD Dr. Tjitrowardojo yang dapat dilakukan h-1
pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaa oleh
dokter.
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Hasil wawancara dan analisis SWOT tentang
pendaftaran online
Sebagian besar pasien yang sudah mengetahui dan
ada beberapa pasien yang belum mengetahui dan tidak
menjawab sesuai dengan pertanyaan. Adapun terkait
keuntungan dari pendaftaran online adalah (1) Pasien
tidak harus ambil nomer antrian, (2) Mempersingkat
waktu untuk mendapat antrian, (3) Praktis dan dapat
dilakukan semua orang (efisien waktu dan efektif
dalam antrian); (4) Lebih mudah dan tidak perlu
mengantri, (5) Melakukan pendaftaran online bisa
dilakukan dimanapun berada.
Adapun kerugian dari pendaftaran online adalah(1)
Masyarakat yang belum bisa menggunakan aplikasi
pendaftaran online kesulitan dalam melakukan
pendaftaran pasien; (2) Orang tua yang tidak bisa
menggunakan hp, tidak bisa melakukan pendaftaran
online. Media aplikasi hanya bisa dimanfaatkan oleh
sekelompok masyarakat tertentu, sementara ada
kelompok masyarakat yang tidak bisa mengakses;
(3) Kadang sulit untuk bisa masuk ke sistem; (4)
Harus daftar jam 00.00 untuk mendapatkan kuota
karena tidak tahu kuota di poli; (5) Tidak mendapatkan
balasan melalui sms; (6) Bisa digunakan untuk
pendaftaran dengan data fiktif.

Kendala yang dialami selama
pendaftaran antara lain adalah

proses

1) Apabila sinyal lemah, sms tidak terkirim dan
menggunakan website tidak bisa koneksi.
2) Format yang dikirim melalui sms kadang salah
dan tidak diterima.
3) Sosialisasi ke masyarakat tidak jelas.
4) Harus menunggu nomer antrian yang akan
dipanggil.
5) Melalui sms atau website untuk mendapat balasan
berhasil atau gagal menunggu lama.
6) Sudah berkali-kali sms tetapi tidak mendapatkan
jawaban.
7) Pasien yang daftar hanya coba-coba tidak datang
dengan registrasi langsung.
8) Pendaftaran online hanya mendapatkan nomer
antrian di pendaftaran, belum dikembangkan
antrian di poliklinik.
9) Program belum bisa mendeteksi kalau ada hari
libur nasional.
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Identifikasi menggunakan analisis SWOT
Strenghts (kekuatan)
Rumah sakit Tjitrowardojo merupakan rumah
sakit terbesar di kabupaten Purworejo. Letaknya
strategis di pusat kota. Transportasi menuju
RSUD mudah dijangkau. Pasien rawat jalan per
hari antara 500-800 pasien. Untuk mempermudah
pasien maka rumah sakit menyediakan sistem
pendaftaran online untuk pasien rawat jalan.
Pasien dapat melakukan pendaftaran online
melalui website RSUD dan SMS.
Melakukan pendaftaran online mempunyai
peluang untuk mendapatkan kuota pemeriksaan
di poli apabila sudah dijawab dari RSUD Dr.
Tjitrowardojo Purworejo baik itu melalui website
maupun SMS.
Weakness (kelemahan)
RSUD Dr. Tjitrowardojo mempunyai sistem
pendaftaran online untuk pasien rawat jalan.
Sistem itu pernah dikacau dari seorang yang
tidak bertanggung jawab dengan mengirimkan
permintaan pendaftaran palsu sampai ratusan
sehingga apabila ada pasien asli tidak bisa
mendaftar. Sosialisasi kemasyarakat belum
sempurna sehingga masih banyak masyarakat

Internal
Eksternal

yang belum mengetahui. Pendaftaran online hanya
sebatas mendapat nomer antrian di pendaftaran,
belum bisa mendapat nomer di pemeriksaan
dokter. Apabila sinyal lemah tidak bisa mengirim
sms dan koneksi internet. Tidak mendapatkan
balasan dari sms yang dikirim. Kuota pendaftaran
online hanya sepertiga dari pendaftaran ofline
sehingga banyak yang tidak bisa masuk apabila
pendaftran sudah memenuhi kuota. Pendaftaran
online hanya bisa dilakukan H-1 pasien periksa
di poliklinik yang dituju. Program belum bisa
)ndeteksi kalau ada hari libur nasional.
Opportunities (peluang)
Pasien merasa puas dengan kemudahan yang
diberikan oleh RSUD Dr. Tjitrowardojo
Purworejo. Pasien akan memberikan penilaian
baik dan akan berkunjung kembali apabila
membutuhkan pertolongan untuk pengobatan
terhadap kesehatan pasien dan keluarga.
Threats (ancaman)
Sistem lelang pimpinan yang akan dilakukan oleh
RSUD Dr. Tjitrowardojo dari permintaan pihak
pemerintah kabupaten dan pimpinan sudah mau
pensiun

Strenghts
Letak strategis
Transportasi mudah
Pasien 500-800
Kemudahan
Peluang mendapat kuota

Opportunities
Kepuasan Pasien dan keluarga

Pasien semakin bertambah banyak
dengan fasilitas yang diberikan dan
kemudahan yang didapatkan

Threats
Sistem lelang
Pimpinan pensiun

Sistem pendaftaran online bisa
dijalankan kembali tergantung kebijakan
pimpinan yang baru dengan melihat
kekuatan yang ada

Weakness
Sistem dikacau
Sosialisasi kurang
Hanya sebatas antrian di pendaftaran
Sinyal Lemah
Tidak ada balasan
Kuota sepertiga
Pendaftaran H-1
Program tidak bisa mendeteksi hari libur
nasional
RSUD memperbaiki sistem yang ada
dan menambah fitur yang ada sehingga
kemudahan yang akan didapatkan pasien
dan keluarga
Sistem pendaftaran online bisa
diperhentikan tergantung kebijakn
pimpinan yang dengan melihat
kelemahan yang ada
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PEMBAHASAN
Dalam kegiatan perusahaan kepuasan pelanggan
merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan
dalam kegiatan usaha dalam sebuah perusahaan.
Perusahaan harus bisa memahami pelanggan dan
merespon dengan cepat kebutuhan pelanggan
menjadi suatu hal yang penting bagi keberhasilan
bisnis perusahaan untuk mempertahankan kesetiaan
pelanggan. Saat ini perkembangan teknologi informasi
memicu perusahaan untuk mengatasi permasalahan
penyampaian informasi kepada pelanggan dalam
kegiatan sehari-harinya dengan penggunaan teknologi
informasi khususnya web menjadi media penyampaian
informasi yang cukup ampuh serta luas jangkauannya.
Mengembangkan sistem pendaftaran online yang
dapat nomer antrian sampai di poliklinik (Abdullah
dan Iswandi, 2015).
RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo dalam usaha
meningkatkan kepuasan pelanggan memberikan solusi
melalui pendaftaran online untuk pasien rawat jalan.
Dari pendaftaran online tersebut masih ada kendalakendala yang terjadi masyarakat yang belum bisa
menggunakan aplikasi pendaftaran online kesulitan
dalam melakukan pendaftaran pasien. Orang tua yang
tidak bisa menggunakan hp, tidak bisa melakukan
pendaftaran online. Media aplikasi hanya bisa
dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat tertentu,
sementara ada kelompok masyarakat yang tidak bisa
mengakses. Kadang sulit untuk bisa masuk ke sistem.
Dari kendala-kendala tersebut rumah sakit mengajak
masyarakat untuk membiasakan menggunakan hp
untuk mendaftar dan minta bantuan pada saudara atau
anak yang bisa mendaftarkan secara online.
Harus daftar jam 00.00 untuk mendapatkan kuota karena
tidak tahu kuota di poliklinik. Tidak mendapatkan
balasan melalui sms. Kuota di poliklinik itu hanya
dijelaskan sepertiga, tidak dijelaskan nominalnya
dari kuota pendaftaran ofline sehingga solusinya
mendaftar diawal waktu karena mulai pendaftaran jam
00.00 H-1 dari pasien mendapatkan pemeriksaan di
poliklinik.Bisa digunakan untuk pendaftaran dengan
data fiktif. Pernah terjadi dilakukan oleh seseorang
dengan mengirim sms berkali-kali sehingga ada
pasien yang benar-benar periksa tidak bisa masuk.
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Solusinya programer menstop aplikasi untuk tidak
bisa menerima sms tersebut.
Apabila sinyal lemah, sms tidak terkirim dan
menggunakan website tidak bisa koneksi. Format
yang dikirim melalui sms kadang salah dan tidak
diterima. Solusinya pasien atau keluarga harus
mengulangi proses tersebut dan mencari tempat yang
mempunyai sinyal kuat. Sosialisasi ke masyarakat
tidak jelas. Rumah sakit harus menggencarkan
sosialisasi ke masyarkat, dengan memberikan promosi
di tempat pasien menunggu pemeriksaan di poliklinik
walaupun banner sudah dipasang. Karena melalui
komunikasi langsung penjelasan akan lebih diterima
oleh pendengar.

Rumah sakit harus studing banding di rumah
sakit lain yang sejajar untuk melihat aplikasi
pendaftaran online supaya pelayanan ke pasien
lebih baik lagi. Menambah aplikasi yang ada
dengan pasien bisa mendaftar 1 bulan sebelum
pasien periksa sehingga pasien atau keluarga
bisa membuat perencanaan dahulu kapan mau
periksa apabila pasien rutin kontrol di RSUD Dr.
Tjitrowardojo Purworejo. Aplikasi pendaftarn
online tidak hanya antrian di pendaftaran tetapi
antrian pasien mendapatkan pemeriksaan oleh
dokter.

SIMPULAN
Dengan sistem pendaftaran online yang sedang dijalan
ada beberapa kendala yang terjadi yaitu apabila sinyal
lemah, sms tidak terkirim dan menggunakan website
tidak bisa koneksi, format yang dikirim melalui
sms kadang salah dan tidak diterima, sosialisasi ke
masyarakat tidak jelas, harus menunggu nomer antrian
yang akan dipanggil, melalui sms atau website untuk
mendapat balasan berhasil atau gagal menunggu
lama, sudah berkali-kali sms tetapi tidak mendapatkan
jawaban, pasien yang daftar hanya coba-coba tidak
datang dengan registrasi langsung. pendaftaran online
hanya mendapatkan nomer antrian di pendaftaran,
belum dikembangkan antrian di poliklinik, program
belum bisa mendeteksi kalau ada hari libur nasional.
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