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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pusat Layanan Kesehatan (PLK) merupakan sebuah fasilitas kesehatan yang 

berada di Universitas Airlangga yang menangani beberapa keluhan kesehatan, 

terdapat layanan kesehatan berupa poli umum dan poli gigi. SK Rektor 

No.323/H3/KR/2009 menjelaskan tentang perubahan PPKM-UA/AHCC 

menjadi Pusat Layanan Kesehatan (PLK) memiliki tugas dan fungsi yaitu 

memfasilitasi, melayani, dan advokasi pemeliharaan kesehatan dan kebugaran 

civitas akademika Universitas Airlangga. Selain itu juga saat ini PLK UNAIR 

juga sudah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), juga dapat 

melayani melayani mahasiswa peserta asuransi kesehatan UNAIR dan 

masyarakat umum. Pada PLK memiliki 4 macam pengadministrasi yaitu 

administrasi umum, administrasi manajemen, poli umum dan poli gigi. 

Pengadministrasi pada PLK ditujukan kepada admin yang bertindak 

mengoperasikan SIM ketika sebuah proses bisnis sedang dilakukan. 

PLK digolongkan Small and Medium Enterprises (SMEs) karena PLK 

memiliki sebuah struktur organisasi yang berdiri sendiri serta proses bisnis yang 

dilakukan sendiri namun masih memiliki tanggung jawab kepada pusat yaitu  

UNAIR. Keterkaitan itu dikarenakan PLK memiliki salah satu ciri-ciri utama 

yang menjadi tergolong dalam SMEs yaitu sudah melakukan administrasi 

keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan 

dengan keuangan perusahaan, sudah membuat neraca usaha. Berdasarkan pada 

UU No.20 tahun 2008 jenis small medium enterprises pada usaha kecil memiliki 

kekayaan bersih dari 50 juta rupiah, dan PLK UNAIR dapat digolongkan 

menjadi small medium enterprises pada kategori usaha kecil. 
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Salah satu permasalahan yang diangkat adalah salah satunya mengenai 

proses bisnis yang dinilai tidak optimal dari segi integritas antara proses bisnis 

yang dibutuhkan dan juga proses bisnis yang sudah diimplementasikan pada 

aplikasi SIM PLK UNAIR. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) penjelasan dari kata efektif berasal dari kata dasar optimal yang berarti 

terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan 

paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan 

(menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi 

adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai 

sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, 

fungsional, atau lebih efektif. Hal ini tentu berkaitan dengan adanya proses 

bisnis yang tersedia di layanan Aplikasi SIM. 

PLK memiliki 16 proses bisnis diantaranya yaitu administrasi manajemen 

entri tindakan, administrasi manajemen entry data administrasi, administrasi 

manajemen entry data dokter, administrasi manajemen entry data perawat, 

administrasi manajemen rekap layanan administrasi, administrasi manajemen 

rekap layanan dokter, administrasi manajemen rekap layanan perawat, 

administrasi manajemen rekap layanan personal, administrasi manajemen rekap 

pendapatan, administrasi pendaftaran cetak ulang kwitansi (rekapitulasi pasien 

sudah bayar), administrasi pendaftaran pasien baru (yang tidak ada), 

administrasi pendaftaran pembayaran (pembayaran), administrasi pendaftaran 

regis pasien lama (regis rawat jalan), administrasi pendaftaran rekap pasien 

(rekapitulasi pasien rawat jalan), rawat jalan poli gigi, dan rawat jalan poli 

umum. Banyaknya proses bisnis tersebut membuat pihak pengadministrasi 

kurang optimal ketika akan melakukan secara manual. Oleh sebab itu dibuatlah 

aplikasi SIM untuk mempermudah pelaksanaan proses bisnis di PLK. 

PLK memiliki sebuah layanan yang sudah terintegrasi dengan Teknologi 

Informasi (TI) yang disebut sebagai Sistem Informasi Manajemen (SIM) PLK 

yang dibuat oleh Direktorat Sistem Informasi (DSI) UNAIR. Sistem ini dapat 

melakukan fungsi bisnis diantaranya melakukan input data dokter baru dan 
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menghapus data dokter, memasukkan data obat, mendaftarkan pasien baru, 

pengecekan data pasien lama, memasukkan data layanan dokter, perawat dan 

admin serta rekap pendapatan. SIM yang dibuat bertujuan untuk memudahkan 

dan mempersingkat pengadministrasi dalam melakukan tugas yang ada, namun 

masih terdapat beberapa proses yang tidak optimal. Pada tabel 1.1 dipaparkan 

terkait masalah proses bisnis yang ada pada SIM PLK UNAIR. 

Tabel 1.1 Daftar masalah pada proses bisnis aplikasi SIM PLK UNAIR 

Proses Bisnis Masalah / kendala yang dihadapi 

Rekapitulasi Pendapatan Pada proses bisnis rekapitulasi pendapatan, jika 

terdapat pasien “ENDO” setiap tindakan yang 

dientri akan muncul biaya yang sudah dilunasi di 

awal yang masuk ke pendapatan. Sehingga 

menyebabkan perbedaan antara pendapatan dan 

keuangan. 

Rekapitulasi Pendapatan 

  

Pada tahap ketujuh proses bisnis rekapitulasi 

pendapatan yang terdapat pada lampiran ketiga, 

jika detail-nya diklik, maka yang muncul adalah 

jumlah dari poli umum dan poli gigi, sehingga 

jumlah realita dan yang terdapat di SIM berbeda 

Masalah pada fitur yang ada pada aplikasi SIM PLK UNAIR dipaparkan 

pada tabel 1.2.   
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 Tabel 1.2 Daftar masalah fitur pada aplikasi SIM PLK UNAIR 

 

Masalah yang terdapat pada PLK UNAIR menjadi salah satu masalah yang 

banyak dialami organisasi di skala UKM. Penelitian yang dilakukan di Republik 

Ceko menunjukkan bahwa masalah utama pada UKM adalah kurangnya sumber 

daya untuk membeli perangkat lunak yang canggih dan mahal dan kekurangan 

ahli CI (Competitive Intelligence) dikarenakan struktur organisasi yang datar 

Menu Fitur saat ini 

Data Obat Pada fitur data obat, obat yang dikeluarkan 

tidak dapat diketahui  

Kasir Pada menu “Kasir” untuk fitur pencarian 

nama, hasil yang muncul terkait klasifikasi 

tanggal belum urut sesuai tanggal, bulan dan 

tahun  

Pendaftaran Pada data rekam medis jika terjadi pergantian 

tahun masih belum bisa meneruskan ke tahun 

berikutnya 

Tindakan / Tarif Tampilan obat yang tidak diperbarui  

Tarif Obat Data obat harga yang tertera masih 0, 

sehingga masih diperlukan penulisan manual 

Login Kurangnya pembatasan hak akses  pada entry 

data, poli umum, dan poli gigi.  
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dan sederhana (Pour & Voříšek 2011). Berdasarkan jurnal tersebut sesuai 

dengan masalah dan kondisi yang ada pada PLK yaitu tidak adanya divisi IT 

yang berada pada struktur organisasi tersebut sehingga terjadi gap yang harus 

diselesaikan pada proses bisnis yang ada pada SIM PLK, dan juga kebutuhan 

pengguna SIM yang tidak dapat terpenuhi sehingga diperlukan evaluasi untuk 

meningkatkan optimalisasi SIM sehingga sesuai dengan proses bisnis yang 

dibutuhkan. Terdapat suatu metode yang dinilai sesuai dengan kondisi dan 

masalah yang dihadapi PLK. Kerangka kerja tersebut yaitu Management 

Business Informatics (MBI). 

MBI merupakan metode yang mengkombinasikan metode Cobit 5 dan ITIL,  

ketiga metode tersebut yang dinilai dapat membantu dalam proses 

mengevaluasi tujuan dari TI. Pada penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan 

penelitian terkait penggunaan metode MBI ini di Department of Information 

Technologies,University of Economics di Prague, yang bertujuan untuk 

meningkatkan TI secara keseluruhan mulai dari efektifitas, peningkatan tata 

kelola TI, dan kinerja proses bisnis yang lebih baik. Metode ini juga dinilai 

dapat menyelesaikan masalah proses bisnis yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

yang terdapat di PLK, karena pada metode ini difokuskan pada Small and 

Medium Enterprises (SMEs) atau yang biasa disebut dengan UKM, hal ini 

didasarkan ruang lingkup yang ada di tingkat UKM yang memiliki sumber daya 

yang masih terbatas, namun tetap dituntut untuk tetap bersaing dengan 

kompetitor lain. Selain itu, berdasarkan studi internasional Weill dan Ross ( 

Weill, P & Ross, 2004) menunjukkan bahwa eksekutif TI cenderung 

mengembangkan model manajemen spesifik yang disesuaikan dengan tempat 

lingkungan organisasi beroperasi. Adapun faktor yang mempengaruhi 

diantaranya adalah ukuran organisasi, budaya perusahaan, keterampilan dan 

pengetahuan karyawan, lingkungan legislatif dan ketersediaan layanan TI dari 

penyedia eksternal (Pour & Voříšek 2011). Struktur organisasi yang ada serta 

visi misi dari PLK UNAIR diharapkan dapat dievaluasi dengan bantuan metode 

MBI dengan tujuan supaya tercapainya tujuan dan sasaran bisnis. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi SIM yang ada di PLK UNAIR 

untuk meningkatkan efektivitas yang disesuaikan dengan kebutuhan 

pengadministrasi. Kerangka kerja MBI digunakan karena kerangka kerja 

tersebut dinilai sangat cocok untuk skala PLK yang termasuk dalam SMEs. 

Output dari penelitian berupa hasil dari analisis Gap yang menjadi panduan 

untuk usulan perbaikan SIM, agar sesuai dengan kebutuhan pengadministrasi 

yang ada di PLK. Usulan perbaikan SIM selanjutnya akan dijadikan bahan 

evaluasi oleh pihak DSI, kemudian dilakukan perbaikan sehingga terdapat 

kesesuaian antara SIM dan juga proses bisnis yang ada di PLK.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana metode MBI dapat menganalisis Gap sehingga membuat SIM 

PLK UNAIR menjadi lebih optimal? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengalisa Gap SIM PLK UNAIR sehingga 

menjadi lebih optimal dengan menggunakan metode MBI. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1.  Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh PLK UNAIR  khususnya tiap 

pengadministrasi sesuai dengan proses bisnis yang ada dan sesuai 

kebutuhan penggunanya. 

2.  Dapat membantu pihak PLK UNAIR untuk mengoptimalkan fungsi SIM 

untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pengadministrasi. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 
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1. Narasumber untuk wawancara kebutuhan SIM terdiri dari 

pengadministrasi manajemen, pengadministrasi pendaftaran, poli umum, 

dan poli gigi yang bertindak sebagai aktor. 

2. Evaluasi yang dlakukan hanya pada aplikasi SIM PLK UNAIR. 

3. Pemilihan narasumber wawancara dilakukan berdasarkan RACI chart pada 

PLK UNAIR. 
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