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1   PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat membantu pihak 

manajemen rumah sakit dalam mengelola rumah sakit. Manfaat penggunaan 

sistem informasi di rumah sakit yang dapat dirasakan adalah membantu setiap unit 

pelayanan kesehatan yang ada dalam membuat laporan bulanan maupun tahunan 

kepada pihak manajemen rumah sakit, dapat menyimpan data pasien yang datang 

untuk berobat ke rumah sakit, membantu pihak manajemen rumah sakit dalam 

membuat laporan tentang perkembangan rumah sakit dan kejadian yang tidak 

diinginkan pada pasien setelah berobat ke dokter kepada dinas kesehatan. 

Salah satu sistem informasi yang dibutuhkan saat ini oleh pihak manajemen 

rumah sakit adalah sistem informasi peresepan elektronik. Sebuah studi yang 

dilakukan terhadap dokter di Swedia diperoleh hasil sebagai berikut : Sistem 

informasi peresepan elektronik mudah digunakan (88%), sistem informasi 

elektronik akan membuat layanan menjadi lebih baik (92%) dan menghemat 

waktu pelayanan (83%) dibandingkan resep dengan menggunakan tulisan tangan 

(Hellstrom et al. 2009). Selain itu terdapat juga penelitian tentang peningkatan 

kepatuhan pasien terhadap penggunaan resep elektronik dibandingkan penulisan 

resep dengan penulisan tangan, penelitian dilakukan dalam dua rentang waktu 

yaitu selama 10 hari dan selama 60 hari, hasil yang diperoleh dalam rentang 

waktu 10 hari adalah persentase penggunaan sistem informasi peresepan 

elektronik dibandingkan dengan penulisan resep dengan kertas resep adalah 

57.2% (resep elektronik) dan 46.2% (tulisan pada kertas resep), sedangkan hasil 

yang diperoleh dalam rentang waktu 60 hari adalah persentase penggunaan sistem 

informasi peresepan elektronik dibandingkan dengan penulisan resep dengan 

kertas resep adalah 78.2% (resep elektronik) dan 60.8% (tulisan pada kertas 

resep), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 (MacReady 2016).  

Sebuah studi yang dilakukan di salah satu rumah sakit di Jakarta pada tahun 

2013, melaporkan kesalahan peresepan disebabkan tidak ada dosis obat 39%, 

tidak menuliskan bentuk sediaan obat 84%, tidak tepat aturan pakai 34%, tidak 

ada rute pemberian 49%, dan tidak ada jumlah pemberian 18% (Susanti 2013).  

Selanjutnya hasil penelitian Hellstrom et al. (2009), MacReady (2016) dan 

Susanti (2013) yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi peresepan 

dapat mengurangi kesalahan peresepan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien 

dan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap peresepan dokter. Hal inilah yang 

melatarbelakangi perlunya riset tentang penerapan sistem informasi peresepan 

yang berlangsung di Rumah Sakit Ananda Bekasi. Penerapan sistem informasi ini 

menjadi suatu kebutuhan, oleh karena itu kesuksesan penerapannya perlu untuk 

dievaluasi. 
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Sumber : MacReady 2016 

 

               Gambar 1   Grafik tingkat kepatuhan pasien antara sistem peresepan  

elektronik dan sistem  peresepan menggunakan kertas resep. 

 

 

              Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi manfaat bersih dari penerapan 

sistem informasi peresepan di Rumah Sakit Ananda Bekasi? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan sistem informasi 

peresepan dan hubungan keterkaitan faktor-faktor kesuksesan sistem 

informasi peresepan di Rumah Sakit Ananda Bekasi? 

3. Bagaimana upaya untuk perbaikan dan peningkatan sistem informasi 

peresepan ke  depannya di Rumah Sakit Ananda Bekasi? 

 

 

                   Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis manfaat bersih dari penerapan sistem informasi peresepan 

di rumah sakit Ananda Bekasi. 

2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan 

sistem informasi peresepan dan hubungan keterkaitan faktor-faktor 

kesuksesan sistem informasi peresepan di Rumah Sakit Ananda Bekasi. 

3. Menganalisis upaya untuk perbaikan dan peningkatkan kesuksesan 

sistem informasi peresepan ke depannya di Rumah Sakit Ananda Bekasi. 
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               Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan saran 

dalam melakukan perbaikan dan peningkatan sistem informasi peresepan 

ke depannya  . 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah literatur dan referensi 

penelitian yang akan datang.  

 

 

    Ruang Lingkup Penelitian 

   Penelitian ini dibatasi oleh : 

1. Variabel yang diuji dalam penelitian adalah 6 variabel konstruk yaitu 

variabel kualitas sistem (system quality), variabel kualitas informasi 

(information quality), variabel kualitas layanan (service quality), niat 

penggunaan (intention to use), kepuasan pengguna (user satisfaction), 

manfaat bersih (net benefits). 

2. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokter spesialis, 

dokter  umum dan dokter gigi yang menggunakan sistem informasi 

peresepan terintegrasi di Rumah Sakit Ananda Bekasi. 

 

  

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

                       Sistem Informasi Peresepan Elektronik 

 

Resep elektronik (E-Prescribing) adalah cara elektronik untuk menulis 

peresepan melalui proses entry data yang otomatis menggunakan software 

tertentu dengan jaringan internet yang terhubung dibagian farmasi rumah sakit 

(Pennell 2009). The Canadian Medical Association (CMA) menganjurkan 

rekam kesehatan elektronik berisi modul resep obat yang diatur ditempat dokter 

praktek dan puskesmas (Eggertson 2009). Di Amerika Serikat, adanya software 

dengan program obat elektronik yang memberi peringatan bila ada efek samping 

yang berinteraksi dengan obat lain terhadap pasien (Ammenewerth et al. 2008) 

 

 

                                  Evaluasi Sistem Informasi 

 

 Evaluasi adalah suatu penilaian yang objektif mengenai derajat dari 

seluruh pelayanan atau bagian-bagian komponennya dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Elemen yang perlu mendapat perhatian adalah evaluasi 

yang memerlukan perbandingan dari pencapaian suatu pelayanan atau prosedur 

dengan beberapa standar yang bersifat absolut dan penilaian bersifat objektif 

(Davis 1999). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




