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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri pelayanan kesehatan dewasa ini telah banyak mengalami perubahan dan 

perkembangannya pun terjadi begitu cepat. Persaingan bisnis pun dalam industri ini berjalan 

sangat ketat, sehingga menuntut para pembuat kebijakan untuk dapat mengimplementasikan 

proses penciptaan produk atau jasanya lebih berkualitas, tepat waktu, dan murah dari pada 

pesaingnya. Untuk mendukung keberhasilan tersebut, perusahaan juga dituntut untuk memiliki 

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.  

Salah satu bagian dari industri pelayanan kesehatan adalah rumah sakit dimana memiliki 

rantai pasok yang terdiri dari  peralatan medis maupun non-medis, obat-obatan, katering, layanan 

binatu, limbah perusahaan, home-care product, teknologi informasi, manajemen transportasi dan 

bahan umum (Gattorna, 1998). Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 

menciptakan keunggulan yang kompetitif dan berkelanjutan,  telah menjadi suatu hal yang wajib 

bagi rumah sakit untuk mengkonsep rantai pasoknya dengan efisien. Alasannya menurut Roark 

(2005) bahwa efisiensi pada rantai pasok industri kesehatan menjadi salah satu kunci utama 

penciptaan nilai karena sekitar 25-30 persen biaya pelayanan bersumber dari permasalahan 

supply. 
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Salah satu pilihan strategi terbaik bagi rumah sakit untuk dapat memiliki keunggulan 

yang kompetitif dan berkelanjutan adalah dengan melakukan praktik kolaborasi. Beberapa tahun 

terakhir literatur manajemen banyak menarik kesimpulan bahwa bergantung pada kekuatan 

individual perusahaan belum cukup untuk menciptakan daya saing yang berkelanjutan (Hamel 

dan Breen, 2007), sehingga bekerja sama dengan pihak atau perusahaan lain dalam jaringan 

rantai pasok bagi rumah sakit adalah alternatif solusi yang paling efektif untuk melakukan fungsi 

bisnis utama. Hogart dan Scott (1999) menyatakan bahwa kolaborasi harus didasarkan pada 

kepercayaan yang kuat, keterbukaan, dan berbagi resiko yang akan dihadapi. Hal terebut 

merujuk pada keuntungan yang kompetitif dan juga menghasilkan kinerja yang lebih baik.  

Porter (2006) menjelaskan pelayanan dengan value yang tinggi terhadap pasien harus 

menjadi tujuan utama dari penyedia layanan kesehatan. Dan tujuan ini dapat dicapai dengan 

melibatkan praktik kolaborasi yang lebih kuat dalam suatu rantai pasok (Roark, 2005). Hal ini 

senada dengan apa yang telah diungkapkan oleh Yaqoub (2011) bahwa lanskap bisnis yang 

semakin kompleks saat ini menyebabkan ketergantungan antar perusahaan yang tergabung dalam 

suatu jaringan rantai pasok semakin kuat. Semakin variatif dan kompleksnya produk-produk 

yang diinginkan konsumen serta bertambahnya ekspektasi pasar terhadap kualitas produk yang 

diinginkan juga membuat perusahaan berusaha untuk berinvestasi dan lebih memperhatikan lagi 

strategis jejaring rantai pasoknya (Simchi-Levi dkk., 2004). Miles dan Snow (2007) juga 

menyatakan bahwa manajemen rantai pasok sangat penting karena berhubungaan antar pihak 

perusahaan harus kuat untuk menjaga eksistensinya. Antara pemasok, produsen, sampai 

konsumen harus merasakan adanya jalinan dan ketergantungan yang sangat kuat. Tentunya hal 

ini dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh aplikasi manajemen rantai pasok yang solid 

dan harus dimilki perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya. 
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Merupakan suatu hal yang sangat penting bagi institusi pelayanan kesehatan seperti 

rumah sakit untuk mengaplikasikan teknologi informasi guna mendukung praktik kolaborasi 

dengan rantai pasoknya dan operasional yang efektif dan efisien. Seperti yang diungkapkan oleh 

Constantinos dan Andreas (2006) bahwa institusi pelayanan kesehatan adalah organisasi yang 

kompleks, multi fungsi, dan memerlukan informasi yang intensif yang membutuhkan sistem 

klinis terpadu dan manajemen informasi bisnis yang canggih. Selanjutnya Klein dkk. (2007) juga 

menekankan pentingnya kustomisasi information technology (IT) dalam konteks rantai pasok. 

Mereka berpendapat bahwa konfigurasi aplikasi IT dalam berhubungan yang lebih spesifik 

adalah penting dalam penerimaan level tertinggi pada integrasi IT, bilamana akhirnya berbagi 

fasilitas dalam informasi strategi. 

Salah satu pilihan terbaik saat ini bagi rumah sakit untuk menjalankan strategi kolaborasi 

dengan rantai pasoknya adalah dengan mengaplikasikan interorganizational system (IOS). 

Narasimhan dan Kim (2001) mengusulkan IOS dalam konteks rantai pasok adalah untuk 

dukungan infrastruktur yaitu otomatisasi dalam sistem akuntansi, IOS untuk value creation 

management yaitu mendukung proses pengambilan keputusan dan proses kontrol, lalu IOS untuk 

operasi logistik yaitu sistem pendukung transportasi, peramalan, pemesanan, dan pergudangan. 

Hill dan Scudder (2002) berpendapat bahwa integrasi IOS dengan sistem internal perusahaan 

adalah karakteristik yang penting. Sistem internal perusahaan yang dilengkapi integrasi virtual 

untuk menggerakkan visibilitas informasi berpengaruh untuk pengambilan keputusan 

perusahaan. Hal tersebut juga diperkuat oleh Edward dkk. (2001) bahwa  aplikasi integrasi dan 

perangkat pendukung pengambilan keputusan adalah fitur IOS yang mendukung perluasan usaha 

Untuk menunjang keberhasilan rumah sakit dalam proses integrasi antar suplier salah 

satunya adalah dengan mengadopsi, mengimplementasikan, dan mengatur dengan baik IOS dan 
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yang menjadi karakteristik utama penunjangnya adalah  application integration dan data 

compatibility. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan Saeed dkk. (2011) bahwa 

application integration dan data compatibility merupakan karkteristik dari Electronic Data 

Interchange (EDI) Systems dalam menunjang proses integrasi antara jaringan suplier.  

Karakteristik tersebut menurutnya memainkan peran vital dalam menjalankan konsep the 

extended enterprise. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan  Edwards, Peters, & Sharman 

(2001) bahwa application integration adalah karakteristik IOS yang mendukung terlaksananya 

konsep the extended enterprise. Selanjutnya ditambahkan mengenai pentingnya berbagi data atau 

informasi dari teori yang menyatakan bahwa kolaborasi juga dapat digambarkan sebagai 

hubungan beberapa perusahaan yang berpartisipasi untuk memberikan sumber daya–sumber 

daya yang dimiliki, tujuan tujuan yang dicapai bersama, dan berbagai informasi (Ring dan Van 

de Ven, 1994; Gray dan Hay, 1986; Stank dkk., 1999; Barrat dan Oliveira, 2001; Soosay, 2008). 

Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh  Soonhong dkk. (2005) dan Soosay dkk. 

(2008) yang menyatakan bahwa berbagi informasi secara berkala dalam situasi formal maupun 

informal bagi para partner kolaborasi dianggap sebagai inovasi berkelanjutan untuk 

memudahkan arus produk, arus jasa, dan feedback dari customer. Rutinitas yang dilakukan 

perusahaan ini akan membicarakan masalah–masalah operasional yang berbeda sehingga bisa 

mengurangi dan menyelesaikan hambatan–hambatan perusahaan. Kolaborasi berdasarkan 

kepercayaan bersama, keterbukaan informasi, penerimaan resiko, dan komunikasi adalah 

penciptaan untuk sebuah inovasi berkelanjutan. Saat ini software sistem informasi yang telah 

digunakan rumah sakit seperti p-care (software yang digunakan dalam program BPJS), Microsoft 

Windows Server 2003, Microsoft SQL Server 2003, Microsoft Windwos 2000/XP-SP1-SP2, 
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Visual Basic, Crystal Reports, Medifirst2000, Internet e-mail, Electronic Data Interchange 

(EDI), Enterprise Resource Planning (ERP), dan lain-lain. 

Disini jelas bahwa penerapan IOS pada rumah sakit membantu dalam aktifitas mengatur 

dan mengkoordinasikan jaringan rantai pasoknya guna dapat menciptakan output yang optimal 

sehingga mampu memberikan kepuasaan bagi konsumen atau pasien. Namun yang menjadi 

persoalannya apakah karakteristik application integration dan data compatibility pada sistem 

informasi rumah sakit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kolaborasi rantai pasok? Dari 

beberapa fakta yang telah dipaparkan di atas menjadikan latar belakang untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik Application Integration dan Data Compatibility 

pada Sistem Informasi Rumah Sakit Terhadap Kolaborasi Rantai Pasok dan Kinerja Operasi.” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah karakteristik application integration pada sistem informasi rumah sakit memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kolaborasi rantai pasok?  

2. Apakah karakteristik data compatibility pada sistem informasi rumah sakit memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kolaborasi rantai pasok? 

3. Apakah kolaborasi rantai pasok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

operasi pada rumah sakit? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui signifikasi pengaruh karakteristik application integration pada sistem 

informasi rumah sakit terhadap kolaborasi rantai pasok. 

2. Untuk mengetahui signifikasi pengaruh karakteristik data compatibility pada sistem 

informasi rumah sakit terhadap kolaborasi rantai pasok. 

3. Untuk mengetahui signifikasi pengaruh kolaborasi rantai pasok terhadap kinerja operasi 

pada rumah sakit. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini, antara lain: 

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat menambah bukti empiris serta mampu 

memberikan sumbangan pemikiran baru dalam bidang ilmu manajemen operasi. 

2. Bagi industri, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi baru terhadap 

tindakan rumah sakit dalam berinovasi, serta mampu membuat rumah sakit memilki 

keunggulan kompettitif yang sustainable sehingga dapat memenangkan persaingan. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan hasil dari study peneliti dalam bidang manajemen 

operasi serta menambah wawasan dan keterampilan dalam melakukan penelitian yang 

baik di bidang manajemen operasi. Selain itu dapat menjadi bahan perbandingan bagi 

peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab yang satu dengan bab lain 

memiliki keterkaitan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: 

BAB 1: Pendahuluan 
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Menjelaskan latar belakang dari penulisan dan penelitian skripsi. Menguraikan tentang 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian untuk berbagai pihak. 

 

BAB 2: Tinjauan Kepustakaan 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai konsep rantai pasok, manajemen rantai pasok, 

rantai pasok pada industri pelayanan kesehatan, dan application integration dan data 

compatibility. Kemudian akan dijelaskan pula mengenai bagaimana semua itu 

menimbulkan keterkaitan yang sangat menguntungkan satu sama lain. 

BAB 3: Metode Penulisan 

Bab ini akan menjelaskan metode penulisan yang digunakan dalam penulisan adalah 

metode kuantitatif. Bab ini juga berisi tentang teknik analisis dan tahapan penelitian. 

BAB 4: Hasil dan Pembahasan 

Setelah menentukan variabel yang memungkinkan untuk diuji dan menentukan alat 

ujinya, maka dalam bab ini akan membahas dan memaparkan hasil dari penelitian. 

BAB 5: Simpulan dan Saran 

Di bab terakhir ini penulis akan menyampaikan kesimpulan terakhir dari apa yang telah 

diteliti secara keseluruhan. Dan dalam bab ini akan dijawab apa menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini. Bahwa karakteristik application integration dan data 

compatibility pada sistem informasi rumah sakit berpengaruh terhadap kolaborasi rantai 

pasok dan kinerja operasi. 
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