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ABSTRAK 

Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) memiliki Sistem Informasi 
Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) khususnyan berupa sistem pelayanan dan 
perbekalan pada unit farmasi untuk membantu perencanaan obat, pengadaan, 
billing obat, logistik, pendistribusian obat per unit, penghapusan, monitoring dan 
evaluasi. SIMRS RSUA unit farmasi mulai diimplementasikan di semua unit pada 
tahun 2015, sehingga sangat perlu dilakukan evaluasi agar aplikasi ini dapat 
digunakan secara efektif di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan penerapan SIMRS.  

Model yang digunakan untuk mengetahui kesuksesan penerapan sistem 
adalah model Human, Organization and Technology FIT (HOT-FIT) dengan 
delapan variabel, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, 
penggunaan sistem, kepuasan pengguna, struktur organisasi, lingkungan 
organisasi dan net benefit. Dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner 
dengan target responden adalah pengguna sistem manajemen rumah sakit 
Universitas Airlangga unit farmasi, yaitu sebanyak 30 responden. Kuesioner yang 
terkumpul selanjutnya diolah menggunakan Partial Least Square yang meliputi 
evaluasi model pengukuran, evaluasi model struktural, dan uji goodness of fit 
(gof) dengan menggunakan aplikasi SmartPLS 3.2.3. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya 4 hipotesis yang signifikan dan 
ada 11 hipotesis yang tidak signifikan. Hubungan yang signifikan antara kualitas 
sistem terhadap penggunaan sistem, kualitas sistem terhadap struktur organisasi, 
kualitas layanan terhadap struktur organisasi, kualitas informasi terhadap struktur 
organisasi. Rekomendasi saran yang diajukan untuk meningkatkan kesuksesan 
penerapan SIMRS Unit Farmasi berupa perbaikan kualitas sistem guna 
memperbaiki kualitas informasi yang dirasa kurang baik dan peningkatan peran 
perusahaan terhadap implementasi SIMRS tersebut.  

Kata Kunci : SIMRS Unit Farmasi, HOT-FIT, Partial Least Square, 
SmartPLS. 
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