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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit, definisi rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan 

yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Dalam 

perkembangannya, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan terhadap 

individu pasien, keluarga dan masyarakat dengan inti pelayanan medis yakni 

kuratif, rehabilitatif, preventif maupun promotif yang dilaksanakan secara terpadu 

agar mencapai pelayanan kesehatan yang paripurna. Pelayanan menjadi inti dari 

jasa rumah sakit sehingga harus diupayakan dapat diterima masyarakat sebaik 

mungkin. 

Berkembangnya pengetahuan dan teknologi yang diterima masyarakat 

menuntut pelayanan rumah sakit yang berkualitas dan mengutamakan mutu serta 

tetap mempertahankan standar pelayanan rumah sakit. Pelayanan kesehatan yang 

berkualitas pun menjadi kebutuhan dasar seluruh masyarakat yang menuntut 

kesehatan sempurna. Jika pelaksanaan sistem tagihan pasien rawat inap kurang 

berjalan optimal maka dampak yang akan timbul adalah waktu tunggu pasien 

rawat inap setelah diputuskan oleh dokter untuk pulang dan menerima kepastian 

tagihan pelayanan akan membutuhkan waktu yang lama atau lebih dari dua jam. 

Rumah Sakit Wiyung Sejahtera berada di Kelurahan Babatan, Kecamatan 

Wiyung Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Rumah Sakit Wiyung Sejahtera 
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berada di lingkungan yang majemuk dan memiliki strata ekonomi yang beragam 

karena berada dalam lingkungan perumahan dan fasilitas umum. Salah satu misi 

yang dilakukan oleh Rumah Sakit Wiyung Sejahtera adalah menjaga kepuasan 

pasien dengan pelayanan terbaik sehingga konsekuensi yang dilakukan oleh pihak 

rumah sakit adalah berupaya memuaskan dan mempertahankan kepuasan 

pelanggan. 

Pemberian informasi tagihan pasien rawat inap di Rumah Sakit Wiyung 

Sejahtera Surabaya dilakukan setelah pasien diizinkan pulang oleh dokter, tagihan 

yang diberikan kepada pasien berasal dari tagihan seluruh unit yang dimanfaatkan 

selama rawat inap, yaitu berasal dari unit farmasi, bagian keperawatan, unit 

penunjang medik lalu berakhir di bagian kasir. Berdasarkan Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II2008 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Rumah Sakit, kecepatan waktu tunggu pemberian informasi 

tagihan pasien rawat inap (pada bagian kasir) maksimal dua jam. 

Berdasarkan laporan komplain yang direkap oleh bagian Pemasaran Rumah 

Sakit Wiyung Sejahtera diketahui bahwa sebagian besar pasien (lebih dari 90% 

total responden) yang melakukan pembayaran tagihan rawat inap pada saat pulang 

selalu menunggu proses administrasi di bagian kasir dalam waktu yang sangat 

lama, yakni lebih dari dua jam. Bagian kasir adalah tahap akhir yang menerima 

informasi tagihan dari seluruh unit pelayanan terkait selama pasien dirawat. 

Masalah lama waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap ini tidak 

sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

129/Menkes/SK/II2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang 
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memberikan ketentuan bahwa kecepatan waktu tunggu pemberian informasi 

tagihan pasien rawat inap maksimal adalah dua jam. Masalah tersebut diperkuat 

dengan laporan komplain pasien rawat inap yang melakukan pembayaran tagihan 

periode Januari-November 2014 dalam Tabel 1.1 sebagai berikut.  

Tabel 1.1 Laporan Komplain tentang Lamanya Waktu Pemberian Informasi 

Tagihan Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Periode 

Januari – November 2014. 

 

Bulan 
Jumlah Pasien 

Komplain 

Jumlah Pasien 

Rawat Inap 

Pasien 

yang Tidak 

Puas (%) 

Standar 

Maksimal 

Komplain 

(%) 

Januari 135 201 67,16 30 

Februari 114 210 68,57 30 

Maret 200 203 98,52 30 

April 150 157 95,54 30 

Mei 152 157 96,81 30 

Juni 136 167 81,43 30 

Juli 136 141 96,45 30 

Agustus 125 130 96,15 30 

September 148 153 96,73 30 

Oktober 175 180 97,22 30 

November 173 176 98,29 30 

Rata-rata 90,26%  

Sumber: Unit Pemasaran Internal RS Wiyung Sejahtera Periode Januari-

November 2014 (Data diolah oleh peneliti). 

 

Pada Tabel 1.1 diketahui bahwa sebagian besar pasien rawat inap (diatas 90% 

dari total pasien yang memanfaatkan pelayanan rawat inap) mengeluh tentang 

waktu pemberian informasi tagihan pasien setelah dinyatakan oleh dokter untuk 

pulang sampai benar-benar pulang dari rumah sakit, yakni lebih dari 2 jam. 

Standar maksimal komplain yang ditetapkan oleh pihak manajemen Rumah Sakit 

Wiyung Sejahtera adalah 30%. 
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Penyebab komplain adalah waktu menunggu tagihan rawat inap di Rumah 

Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya yang melebihi 2 jam. Berdasarkan data 

permasalahan yang disajikan, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini 

adalah ketidakpuasan pasien tentang lama waktu pemberian informasi tagihan 

rawat inap di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya hingga rata-rata 90,26% 

pada bulan Januari hingga November 2014. 

 

1.2. Identifikasi Penyebab Masalah 

Faktor yang berpengaruh terhadap permasalahan ketidakpuasan pasien 

tentang lama waktu pemberian informasi tagihan rawat inap di Rumah Sakit 

Wiyung Sejahtera Surabaya hingga rata-rata 90,26% pada bulan Januari hingga 

November 2014 dijelaskan melalui Gambar 1.2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Perangkat 

Keras (Hardware) 

1. Spesifikasi perangkat 

komputer 

2. Jaringan komunikasi 

3. Pemeliharaan 

perangkat komputer 

(maintenance) 

Faktor Perangkat 

Lunak (Software) 

1. Kehandalan software 

2. Kesesuaian software 

dengan kebutuhan 

pengguna (user-

friendly) 

3. Kesesuaian software 

dengan saat terkini/ 

terbaru (up to date) 

4. Real time 
Faktor Sumber Daya 

Manusia (Brainware) 

1. Pengetahuan 

2. Keterampilan 

3. Kebutuhan Pelatihan 

4. Motivasi 

5. Sikap 

Faktor Sumber Daya 

Data (Dataware) 

1. Didapatkan dengan 

mudah (easily 

available) 

2. Terkini (current) 

3. Akurat (accurate) 

Faktor Pekerjaan 

1. Beban kerja 

2. Prosedur kerja 

Faktor Organisasi 

1. Frekuensi pelatihan 

2. Struktur organisasi 

3. Sistem reward 

Ketidakpuasan 

pasien tentang lama 

waktu pemberian 

informasi tagihan 

rawat inap di RS 

Wiyung Sejahtera 

hingga rata-rata 

90,26% pada bulan 

Januari hingga 

November 2014. 

Gambar 1.1 Identifikasi Penyebab Masalah 
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Berdasarkan Gambar 1.1, dapat diuraikan secara garis besar kemungkinan 

penyebab lama waktu pemberian informasi tagihan rawat inap hingga menunggu 

lebih dari dua jam di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera adalah sebagai berikut. 

 

1.2.1. Faktor perangkat keras (hardware) 

Salah satu bagian dari sistem informasi manajemen adalah perangkat keras 

(hardware), variabel yang diidentifikasi sebagai penyebab masalah lama waktu 

tunggu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap meliputi spesifikasi 

perangkat komputer, jaringan komunikasi serta pemeliharaan perangkat komputer 

(maintenance). 

1. Spesifikasi perangkat komputer 

Spesifikasi adalah jenis dan komponen level yang digunakan dan terdapat 

pada suatu perangkat untuk menjalankan perintah atau aktivitas tertentu. Dalam 

melakukan pemrosesan tagihan membutuhkan hardware atau perangkat keras 

komputer yang spesifikasinya telah memenuhi aktivitas pemberian informasi 

tagihan pasien rawat inap. 

2. Jaringan komunikasi 

Informasi tagihan di bagian kasir rumah sakit merupakan hasil transfer 

informasi dari beberapa unit terkait yang dimanfaatkan pelayanannya oleh pasien 

selama dirawat di rumah sakit. Kerusakan dan gangguan pada jaringan 

komunikasi antar unit akan mempengaruhi hasil pengolahan data (Kwandang, 

2002). Jaringan komunikasi yang bermasalah dapat memperlama pemrosesan 
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tagihan dan berakibat pada lamanya pemberian informasi kepada pasien rawat 

inap. 

3. Pemeliharaan perangkat komputer 

Pengolahan transaksi tagihan pasien di bagian kasir akan membutuhkan 

waktu yang lama apabila perangkat komputer rusak. Oleh karena itu, peneliharaan 

perangkat komputer (maintenance) sangat penting dilakukan untuk menghindari 

hal-hal yang menghambat pemberian informasi tagihan kepada pasien rawat inap. 

 

1.2.2. Faktor perangkat lunak (software) 

1. Kehandalan software 

Proses billing tidak dapat lepas dari sistem informasi yang digunakan. Salah 

satu komponen sistem informasi yang digunakan adalah software. Software yang 

handal mampu mengolah data tepat waktu dibandingkan jika dihitung secara 

manual. Kesuksesan sebuah sistem informasi merupakan hubungan antara kualitas 

software aplikasi pada SIM RS, kualitas informasi atau data yang dihasilkan dari 

penggunaan aplikasi dan kualitas pelayanan dari pihak pengelola SIM RS di 

rumah sakit (Shelly, 2012). 

2. Kesesuaian software dengan kebutuhan pengguna (user-friendly) 

Software yang digunakan harus disesuaikan dengan penggunanya, atau 

karyawan yang memproses tagihan pasien rawat inap. Software yang telah sesuai 

akan mempermudah karyawan dalam bekerja. 

3. Kesesuaian software dengan saat terkini/ terbaru (up to date) 

Pada software terdapat fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. 

Fitur software bergantung pada versi atau seri software yang digunakan, jika 
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software di-upgrade secara berkala maka fitur yang tersedia semakin lengkap dan 

sensitif melakukan pengolahan data. 

4. Real time 

Real time adalah kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras dan 

perangkat lunak yang dibatasi dengan rentang waktu/ periode tertentu atau 

memiliki deadline yang jelas dan relatif terhadap kegiatan yang terjadi 

(Wikipedia, 2014). Adanya deadline yang jelas dan ketat mempersingkat waktu 

yang dibutuhkan dalam melakukan pemrosesan tagihan dan memberikan 

informasi tagihan kepada pasien. 

 

1.2.3. Faktor sumber daya manusia (brainware) 

1. Pengetahuan 

Semakin baik tingkat pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaan maka 

semakin efisien waktu yang dibutuhkan dalam memproses tagihan pasien rawat 

inap sehingga proses administrasi tidak berlangsung terlalu lama. 

2. Keterampilan 

Peran keterampilan karyawan dan perawat sangat penting dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Keterampilan adalah keahlian untuk melakukan 

pekerjaan dengan baik. Semakin tinggi keahlian yang dimiliki oleh karyawan dan 

perawat maka diharapkan semakin tinggi kualitas hasil kerja dalam memproses 

tagihan pasien. 

3. Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang karyawan dalam menghadapi situasi 

kerja (Tanjung, 2004). Motivasi adalah keadaan yang menggerakkan diri 
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karyawan untuk mencapai tujuan kerja, tanpa motivasi yang kuat, karyawan dan 

perawat tidak mampu menyelesaikan tugas secara tepat waktu dan efisien. 

4. Sikap 

Sikap mempengaruhi karyawan dan perawat dalam menyelesaikan tugas 

pemrosesan tagihan pasien rawat inap yang telah diperbolehkan oleh dokter untuk 

pulang. 

   

1.2.4. Faktor sumber daya data (dataware) 

1. Didapatkan dengan mudah (easily available) 

Menurut Laudon (2014), data transaksi harus mudah didapatkan. Diharapkan 

data yang diperoleh telah mendetail dan mendeskripsikan seluruh tagihan kepada 

pasien. Data yang didapatkan dengan mudah mempersingkat waktu pemrosesan 

transaksi dan pasien tidak menunggu informasi tagihan rawat inap terlalu lama. 

2. Terkini (current) 

Data tagihan yang segera diproses setelah pasien menerima pelayanan akan 

semakin mempermudah tahap akhir pemberian informasi tagihan kepada pasien, 

data yang dibiarkan lama terkumpul kemudian baru diproses pada tahap akhir 

setelah pasien dinyatakan pulang oleh dokter berdampak pada lamanya pemberian 

informasi tagihan karena karyawan yang bersangkutan perlu melakukan 

pengecekan kepada unit terkait terlebih dahulu. 

3. Akurat (accurate) 

Selain didapatkan dengan mudah dan terkini (current), faktor lain yang 

mempengaruhi kualitas data adalah keakuratan (accurate). Akurat berarti tidak 

terdapat kesalahan, tepat benar dan dilakukan dengan cermat atau teliti. Data yang 
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akurat mempermudah tahap pemberian informasi tagihan kepada pasien sehingga 

pasien tidak menunggu terlalu lama. 

 

1.2.5. Faktor organisasi 

1. Efektivitas pelatihan 

Pelatihan adalah bagian dari pendorong karyawan untuk menjalankan tugas 

dengan baik. Tanjung (2004) menyatakan bahwa adanya pelatihan menunjukkan 

bahwa organisasi memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan 

karir, memberikan perhatian dan mengenali potensi yang ada di dalam diri. 

Asumsi yang diterima ini sangat penting dalam menstimulasi karyawan untuk 

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 

2. Struktur organisasi 

Hubungan antar posisi dalam organisasi dinyatakan dalam struktur organisasi. 

Penyusunan struktur organisasi harus tepat agar pelaksanaan tugas berjalan 

dengan baik. 

3. Sistem reward 

Penghargaan adalah  reward yang diterima pegawai berdasarkan kinerja tugas 

yang dijalankan dalam organisasi. Sistem reward adalah penerapan dari 

manajemen kinerja sehingga tidak dapat diabaikan oleh organisasi karena sumber 

daya manusia terkait langsung dengan pencapaian tujuan perusahaan. Sistem 

reward yang tepat memungkinkan karyawan bekerja dengan baik dan dapat 

memproses tagihan lebih cepat. 
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1.2.6. Faktor pekerjaan 

1. Beban kerja 

Sesuai dengan konsep perhitungan beban kerja Biro Hukum dan Organisasi 

Bagian Ketatalaksanaan Depdiknas Tahun 2012, beban kerja mendeskripsikan 

wujud hasil kerja dan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja. 

Beban kerja yang tinggi memungkinkan karyawan tidak menjalankan tugas 

pengumpulan informasi tagihan dalam waktu yang singkat karena di saat yang 

sama, yang bersangkutan harus mengerjakan tugas lain. 

2. Prosedur kerja 

Prosedur kerja dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan. 

Kepatuhan dalam menjalankan prosedur adalah syarat penting dalam menjalankan 

tugas, jika menyalahi prosedur maka akan mempengaruhi proses pemberian 

informasi tagihan pasien rawat inap. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengetahuan tentang billing system, kebutuhan pelatihan dan 

keterampilan petugas menggunakan billing system dalam memproses tagihan 

rawat inap di RS Wiyung Sejahtera? 

2. Bagaimana persepsi pengguna billing system rawat inap RS Wiyung Sejahtera 

berdasarkan kerangka PIECES (Performance, Information, Economy, Control, 

Efficiency dan Service)? 

3. Bagaimana hasil kinerja billing system rawat inap RS Wiyung Sejahtera 

berdasarkan tiap unit yang terkait informasi tagihan rawat inap? 
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4. Bagaimana hubungan antara kebutuhan pelatihan tentang billing system dengan 

pengetahuan dan keterampilan pengguna di RS Wiyung Sejahtera? 

5. Bagaimana hubungan antara pengetahuan, kebutuhan pelatihan dan 

keterampilan dengan kerangka PIECES (Performance, Information, Economy, 

Control, Efficiency dan Service)? 

 

1.4. Tujuan 

1.4.1. Tujuan umum 

Menganalisis pengetahuan, kebutuhan pelatihan dan keterampilan SDM 

pengguna tentang billing system rawat inap serta mengevaluasi kinerja billing 

system tagihan rawat inap Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya dari persepsi 

pengguna menggunakan indikator PIECES (Performance, Information, Economy, 

Control, Efficiency dan Service). 

 

1.4.2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis gambaran pengetahuan, kebutuhan pelatihan dan keterampilan 

petugas menggunakan billing system dalam memproses tagihan rawat inap di 

RS Wiyung Sejahtera. 

2. Menganalisis persepsi pengguna billing system rawat inap RS Wiyung 

Sejahtera berdasarkan kerangka PIECES (Performance, Information, Economy, 

Control, Efficiency dan Service). 

3. Menganalisis hasil kinerja billing system rawat inap RS Wiyung Sejahtera 

berdasarkan tiap unit yang terkait informasi tagihan rawat inap. 
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4. Menganalisis kekuatan hubungan antara kebutuhan pelatihan tentang billing 

system dengan pengetahuan dan keterampilan pengguna di RS Wiyung 

Sejahtera. 

5. Menganalisis kekuatan hubungan antara pengetahuan, kebutuhan pelatihan dan 

keterampilan dengan kerangka PIECES (Performance, Information, Economy, 

Control, Efficiency dan Service). 

 

1.5. Manfaat 

1.5.1. Bagi rumah sakit 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pihak manajemen rumah sakit 

diantaranya mengetahui kinerja SIM RS khususnya billing system yang digunakan 

untuk mengolah transaksi pasien rawat inap. Evaluasi terhadap SIM RS ini 

dilakukan untuk memberikan informasi tentang bagaimana program bekerja, 

bagaimana program berfungsi dan mengantisipasi masalah yang dapat 

mengganggu pelaksanaan kegiatan memberikan informasi tagihan rawat inap 

kepada pasien. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan jika RS mampu 

menyelesaikan masalah. Selain itu RS lebih mengetahui faktor SDM yang paling 

kuat memiliki hubungan dengan setiap variabel PIECES. 

 

1.5.2. Bagi karyawan 

Manfaat penelitian ini bagi karyawan RS Wiyung Sejahtera Surabaya 

khususnya bagian pemrosesan tagihan rawat inap atau yang berkaitan dengan 

billing system adalah memberikan feedback tentang performance SIM, 
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meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan efisiensi pelayanan kepada 

pasien rawat inap. 

 

1.5.3. Bagi peneliti 

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Mengaplikasikan teori sistem informasi manajemen rumah sakit yang telah 

didapatkan selama proses perkuliahan. 

2. Mempelajari pentingnya pelatihan bagi pengguna sistem informasi manajemen. 

3. Meningkatkan kemampuan dan kepekaan dalam analisis masalah dan 

pemecahan masalah secara sistematis dan data-based. 

4. Memperkaya kajian teori mengenai sistem informasi manajemen dan 

membantu pihak RS mengevaluasi kinerja billing system tagihan rawat inap RS 

Wiyung Sejahtera Surabaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.  
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