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ABSTRAK 
 
Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan 
baru di tahun 2014 mengenai sistem informasi kesehatan yang 
harus digunakan oleh seluruh rumah sakit. Peraturan ini 
bertujuan agar sistem informasi kesehatan dapat membantu 
pelayanan kesehatan secara maksimal di rumah sakit. Namun 
teknologi yang diterapkan perlu dievaluasi. Pada penelitian 
sebelumnya kerangka kerja evaluasi yang pernah 
dikembangkan adalah Human, Organization, and Technology-
Fit (HOT-Fit). Kerangka kerja evaluasi HOT-Fit ini 
melakukan evaluasi dengan melihat ketiga segi yaitu segi 
manusia sebagai pengguna sistem, segi organisasi sebagai 
lembaga yang menerapkan sistem, serta segi teknologi berupa 
sistem yang diimplementasikan. Untuk mengetahui kesesuaian 
kerangka kerja HOT-Fit terhadap evaluasi sistem informasi 
kesehatan, maka perlu dilakukan implementasi kerangka kerja 
HOT-Fit terhadap studi kasus sistem informasi RME di 
Rumah Sakit Kristen Mojowarno, Jombang. 
 
Implementasi kerangka kerja HOT-Fit dilakukan dengan 
melakukan pengambilan data melalui kuesioner, lalu 
melakukan perhitungan data untuk dapat mengetahui 
hubungan antardimensi pada kerangka kerja. Setelah 
melakukan perhitungan data menggunakan metode 
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Generalized Structured Component Analysis (GSCA) dengan 
alat berbasis website yaitu GeSCA, maka dapat diketahui 
faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun kurang 
mendukung manfaat dari sistem informasi RME. Berdasarkan 
hasil penelitian tersebut maka diberikan rekomendasi kepada 
rumah sakit  
 
Hasil dari penelitian ini adalah (1) hanya faktor environment 
dari segi organization saja yang berpengaruh positif 
signifikan terhadap net benefits, (2)  faktor information quality 
dan service quality dari segi technology berpengaruh positif 
signifikan terhadap user satisfaction dari segi human, serta 
(3) faktor-faktor pada segi organization, yaitu structure dan 
environment, saling memberikan pengaruh.  
 
Kata Kunci: sistem informasi Rekam Medis Elektronik 
(RME), implementasi kerangka kerja evaluasi HOT-Fit, 
GSCA, GeSCA 
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ABSTRACT 
 
In 2014 the Indonesia’s government had released a regulation 
about health information system that should be used by the 
hospitals. This regulation aims helping to maximize the health 
service in a hospital. But the implemented technology must be 
evaluated. In the former research, the evaluation framework 
that has ever developed is Human, Organization, and 
Technology-Fit (HOT-Fit). This evaluaion framework is 
evaluating by looking at three aspects namely human who use 
the system, organization as the institution that implement the 
system, and technology as the implemented system. To 
determine the suitability of HOT-Fit for evaluate the health 
information system, so it is needed to implement HOT-Fit 
evaluation framework on Electronic Medical Record (EMR) 
system in Rumah Sakit Kristen Mojowarno, Jombang. 
 
Implementation of HOT-Fit framework is done by collecting 
data using questionaire, then calculating the data to get the 
relationship between dimensions on that framework. After 
calculate the data using Generalized Structured Component 
Analysis (GSCA) method and a tool called GeSCA,  it will be 
known what factors that support and not support the EMR 
system. Based on that result, it will be known what 
recommendation should be given to the hospital. 
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This research proves that (1) only environment factor from 
organization aspect has positive and significant influence 
through net benefits, (2) information quality and service 
quality from technology aspect has positive and significant 
influence through user satisfaction of human aspect, and (3) 
the factors of organization aspect (structure and environment) 
gives positive and significant influence. The factors of 
technology aspect has no influence through structure 
(organization aspect). 
 
Keywords: Electronic Medical Record (EMR) system, 
implementation of HOT-Fit evaluation framework, GSCA, 
GeSCA 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
Pada bab ini, akan dijelaskan tentang latar belakang 
permasalahan dalam penelitian tugas akhir, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan dan relevansi atau manfaat 
kegiatan tugas akhir. Dengan adanya bab ini maka akan 
semakin memperjelas alasan penelitian tugas akhir. 

1.1 Latar Belakang Masalah 
Di Indonesia, setiap rumah sakit menerapkan sistem informasi 
kesehatan yang berbeda-beda. Sistem informasi kesehatan 
yang diterapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan 
tujuan dari rumah sakit tersebut. Menurut Pasal 1 dari 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 
2014, sistem informasi kesehatan adalah seperangkat tatanan  
yang  meliputi  data,  informasi,  indikator, prosedur,  
perangkat,  teknologi,  dan  sumber  daya manusia  yang  
saling  berkaitan  dan  dikelola  secara terpadu  untuk  
mengarahkan  tindakan  atau keputusan  yang  berguna  dalam  
mendukung pembangunan kesehatan [1]. Salah satu bagian 
dari Health Information System (HIS) atau sistem informasi 
kesehatan yang digunakan oleh rumah sakit adalah sistem 
informasi Rekam Medis Elektronik (RME) yang 
mengintegrasikan data kesehatan pasien [2].  
 
Dalam penerapan sebuah sistem informasi kesehatan, evaluasi 
perlu dilakukan untuk melihat manfaat yang diberikan oleh 
sistem. Salah satu kerangka kerja evaluasi yang digunakan 
untuk melakukan evaluasi di bidang kesehatan adalah HOT-Fit 
(Human, Organization, and Technology–Fit). Kerangka kerja 
HOT-Fit ini dapat membantu dalam melakukan evaluasi 
dengan menggabungkan ketiga segi yang tidak didapati pada 
model evaluasi lainnya. Kerangka kerja evaluasi HOT-Fit 
dikembangkan oleh Maryati Mohd. Yusof dari Malaysia serta 
Anastasia Papazafeiropoulou, Ray J. Paul, Lampors K. 
Stergioulas, dan Jasna Kuljis dari Inggris [3] [4]. HOT-Fit 
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dikembangkan untuk dapat membantu dalam mencari faktor-
faktor yang mempengaruhi dalam implementasi sistem 
informasi kesehatan dilihat dari segi teknologi, manusia, dan 
organisasi. Kerangka kerja HOT-Fit menggunakan delapan 
dimensi. Dari segi teknologi terdapat tiga dimensi yaitu 
kualitas sistem (system quality), kualitas informasi 
(information quality), dan kualitas layanan (service quality). 
Dari segi manusia terdapat dua dimensi yaitu penggunaan 
sistem (system use) dan kepuasan pengguna (user 
satisfaction). Dari segi organisasi terdapat dua dimensi yaitu 
struktur organisasi (structure), lingkungan organisasi 
(environment). Kemudian terdapat satu segi dimana 
menunjukkan perlunya melihat dampak yang diberikan yaitu 
manfaat (net benefits) [5]. Namun kerangka kerja yang 
diusulkan hanya sebatas model konseptual yang belum 
diimplementasikan 
 
Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem 
informasi Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Kristen 
Mojowarno. Sistem informasi RME pertama kali digunakan 
oleh Rumah Sakit Kristen Mojowarno pada tahun 2013. 
Sistem informasi RME ini digunakan untuk membantu proses 
bisnis organiasai dalam pengintegrasian data kesehatan pasien. 
Sistem tersebut merupakan bagian dari perwujudan misi 
organisasi dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai 
dengan perkembangan IPTEK [6].  
 
Dalam Tugas Akhir nantinya akan dilakukan implementasi 
dari kerangka kerja HOT-Fit terhadap sistem informasi Rekam 
Medis Elektronik (RME) di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. 
Dengan melakukan implementasi kerangka kerja ini maka 
akan dapat diketahui bagaimana hasil dari implementasi 
kerangka kerja HOT-Fit terhadap sistem informasi RME di 
Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Hasil implementasi tersebut 
adalah dengan mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi-
dimensi pada kerangka kerja HOT-Fit terhadap net benefits 
atau manfaat. Selain itu, dari implementasi kerangka kerja ini 
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maka akan dapat diketahui faktor-fator apa saja yang 
mendukung sistem informasi RME. Dari hasil implementasi 
kerangka kerja tersebut dapat diberikan rekomendasi untuk 
dapat meningkatkan manfaat sistem informasi RME terhadap 
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. 

1.2 Perumusan Masalah 
Dari latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, maka 
didapatkan perumusan masalah sebagai berikut. 
1. Apa hasil implementasi kerangka kerja evaluasi HOT-Fit 

pada sistem informasi Rekam Medis Elektronik di Rumah 
Sakit Kristen Mojowarno? 

2. Apa rekomendasi yang diberikan untuk dapat 
meningkatkan manfaat pada sistem informasi Rekam 
Medis Elektronik di Rumah Sakit Kristen Mojowarno 
berdasarkan hasil implementasi kerangka kerja evaluasi 
HOT-Fit?  

1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah yang ada dalam melakukan penelitian Tugas 
Akhir adalah sebagai berikut. 
1. Implementasi kerangka kerja HOT-Fit dilakukan pada 

proses bisnis yang berkaitan dengan sistem informasi 
RME yang digunakan pada Rumah Sakit Kristen 
Mojowarno. 

2. Responden dari penelitian ini adalah pengguna sistem 
informasi RME pada Rumah Sakit Kristen Mojowarno.  

1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian Tugas Akhir berdasarkan permasalahan 
yang diangkat adalah sebagai berikut. 
1. Mengetahui bagaimana hasil yang didapatkan dari 

implementasi kerangka kerja evaluasi HOT-Fit pada 
sistem informasi Rekam Medis Elektronik pada Rumah 
Sakit Kristen Mojowarno, Jombang. Untuk dapat 
mengetahui hal tersebut maka diperlukan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh dari setiap dimensi 
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pada kerangka kerja evaluasi HOT-Fit untuk mengetahui 
net benefits atau manfaat yang didapatkan serta faktor-
faktor yang mempengaruhi sistem informasi Rekam 
Medis Elektronik pada Rumah Sakit Kristen Mojowarno 
berdasarkan kerangka kerja evaluasi HOT-Fit. 

2. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan manfaat 
penggunaan sistem informasi Rekam Medis Elektronik 
pada Rumah Sakit Kristen Mojowarno berdasarkan hasil 
implementasi kerangka kerja HOT-Fit. 

1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari pengerjaan Tugas Akhir ini dijelaskan sebagai 
berikut. 
1. Membantu pihak Rumah Sakit Kristen Mojowarno untuk 

dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
manfaat dari sistem informasi Rekam Medis Elektronik 
yang diimplementasikannya. 

2. Memberikan referensi rekomendasi kepada Rumah Sakit 
Kristen Mojowarno melalui hasil implementasi kerangka 
kerja evaluasi HOT-Fit. Lewat hasil dari implementasi 
kerangka kerja evaluasi HOT-Fit yang dilakukan maka 
akan membantu pihak manajemen rumah sakit dalam 
menentukan tindakan perbaikan maupun tindakan 
peningkatan faktor pendukung RME. 

1.6 Relevansi 
Relevansi penelitian tugas akhir ini terhadap penelitian area 
sistem informasi berada pada area manajemen teknologi 
informasi. Selain itu beberapa mata kuliah terkait pada 
penelitian ini adalah Manajemen Kualitas Teknologi 
Informasi, Pemantauan dan Evaluasi Teknologi Informasi, dan 
Statistik 
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BAB II  
LANDASAN TEORI 

 
Dalam bab ini dijelaskan mengenai hal yang mendasari dari 
permasalahan yang diangkat yaitu mengenai implementasi 
kerangka kerja evaluasi HOT-FIT pada Sistem Informasi 
Rekam Medis Elektronik (RME) di Rumah Sakit Kristen 
Mojowarno. Dengan adanya landasan teori diharapkan dapat 
memberikan gambaran secara umum dari penjelasan tugas 
akhir ini. 

2.1 Penelitian Sebelumnya 
Penelitian tugas akhir ini menggunakan metode yang 
dikembangkan pada penelitian sebelumnya. Sementara untuk 
obyek penelitian dan tujuan penelitian adalah berbeda. Hasil 
studi penelitian sebelumnya dijelaskan pada Tabel 2.1 berikut 
[4]. 
 
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya 

Judul Paper 
An Evaluation Framework for Health 
Information Systems: Human, Organization 
and Technology-Fit Factors (HOT-Fit) 

Tahun 2008 

Penulis Maryati Mohd. Yusof, Jasna Kuljis, Anastasia 
Papazafeiropoulou, Lampors K. Stergioulas 

Tujuan umum Menawarkan kerangka kerja baru untuk 
penelitian di bidang kesehatan 

Citated  159 
Publikasi International Journal of Medical Informatics 
Research 
Question - 

Tujuan 
Penelitian 

Mengembangkan dan menawarkan kerangka 
kerja untuk evaluasi HIS sehingga 
menghasilkan faktor-faktor baru yang lebih 
akurat 

Metode Literature review, observasi, wawancara, dan 
analisis dokumen 

Hasil 
Penelitian 

HOT-Fit Model yang menggabungkan ISSM 
dan IT-Organization Fit Model 



6 
 

 
 

Kesimpulan 
utama 

Kerangka kerja yang ditawarkan memiliki 
sudut pandang lebih luas, tidak hanya dari segi 
sistem saja namun juga dari segi organisasi 
yang sesuai dengan pengimplementasian HIS. 
Juga adanya faktor, dimensi, dan pengukur 
yang lebih detail. 

Novelty Kerangka kerja baru untuk studi kasus di 
Health Information System 

Kelebihan 

- Penulisan paper terstruktur dan jelas 
- Metodologi pengerjaan dijelaskan dengan 

detail 
- Penjabaran setiap analisis dijelaskan 

dengan detail 
- Pada pengerjaan analisis kerangka kerja 

yang ditawarkan melalui studi kasus telah 
dijelaskan dengan rinci 

Kekurangan 

- Tidak terdapat research question 
- Penjelasan dilakukan secara kualitatif dan 

tidak disertai data pendukung 
- Hasil penelitian hanya berupa narasi tanpa 

ada data pendukung 
 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Sistem Informasi Rekam Medis Elektronik 
Health Information System (HIS) memberikan dasar-dasar 
untuk pengambilan keputusan dan memiliki empat fungsi 
utama yaitu pembuatan data, kompilasi, analisis dan sintesis, 
komunikasi dan penggunaan [7]. Pada umumnya, HIS 
merupakan sebuah perangkat, prosedur dan kebijakan yang 
digunakan untuk mengolah siklus dari informasi secara 
sistematis sehingga terlaksananya manajemen kesehatan yang 
terpadu. Sistem informasi kesehatan (HIS) merupakan 
manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan.  
Sistem informasi Rekam Medis Elektronik (RME) adalah 
aplikasi yang mencakup lingkungan untuk penyimpanan data 
klinis, pendukung keputusan, farmasi, dokumentasi klinis. 
RME mendukung data pasien masuk dan keluar dari rumah 
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sakit. RME digunakan untuk mendokumentasi, memantau, dan 
mengatur pelayanan kesehatan [8]. 
 
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 
269/MENKES/PER/III/2008, rekam medis adalah berkas yang 
berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, 
pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang 
telah diberikan kepada pasien. Menurut peraturan tersebut, 
rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas, 
serta dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan 
teknologi informasi [9].  
 
2.2.2 Model Kesuksesan Sistem Informasi 

 Information System Success Model (ISSM) a.
Pada 1992, W. DeLone dan E. McLean membuat sebuah 
model untuk mengukur kualitas sistem informasi yang disebut 
“DeLone and McLean IS Success Model” atau biasa disebut 
D&M model. Menurut D&M, terdapat enam poin yang 
menentukan kualitas sistem informasi, yaitu [10]: 

1. System Quality (Kualitas Sistem) 
2. Information Quality (Kualitas Informasi) 
3. Use (Kegunaan) 
4. User Satisfaction (Kepuasan Pengguna) 
5. Individual Impact (Dampak Individu) 
6. Organizational Impact (Dampak Organisasi) 

Pada tahun 2003, W. DeLone dan McLean memperbarui 
modelnya dengan menambahkan poin service quality dan 
menggantikan poin individual impact dan organizational 
impact dengan net benefits [10]. 
 
Model kesuksesan sistem informasi diatas menggunakan dasar 
proses dan hubungan kausal. Pertimbangan proses digunakan 
karena sistem terdiri dari dari beberapa proses, yakni suatu 
proses mengikuti suatu proses lainnya. Sedangkan model 
kausal atau disebut juga dengan model varian digunakan untuk 
menjelaskan kovarian dari elemen-elemen model untuk 
menentukan apakah variansi dari satu elemen dapat dijelaskan 
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oleh variansi dari elemen-elemen lainnya atau untuk 
menentukan apakah terjadi hubungan kausal diantara mereka 
[10]. 
 

 
Gambar 2. 1 Updated DeLone and McLean Success Model [10] 

 
Model proses dan kausal pada Gambar 2.1 menjelaskan bahwa 
kualitas sistem (System Quality) dan kualitas informasi 
(Information Quality) secara mandiri dan bersama-sama 
mempengaruhi penggunaan (Use) dan kepuasan pemakai 
(User Satisfaction). Besarnya penggunaan (Use) dapat 
mempengaruhi kepuasan pengguna (User Satisfaction) secara 
positif atau negatif. Penggunaan (Use) dan kepuasan pengguna 
(User Satisfaction) mempengaruhi dampak individu 
(Individual Impact) dan selanjutnya akan mempengaruhi 
dampak organisasional (Organizational Impact) Kualitas 
sistem menunjukkan kualitas produksi dari sistem itu sendiri. 
Sementara kualitas informasi menunjukkan kualitas dari 
produk sistem yang dihasilkan. Kedua kualitas tersebut 
menentukan sikap dan pengguna sistem sebagai penerima 
informasi, tergantung dari kualitas sistem atau kualitas 
informasi pengguna sistem menggunakan atau tidak 
menngunakannya. Penggunaan sistem dan informasi akan 
mempengaruhi pengguna dan sistemnya. Pengaruh pengguna 
akan menentukan kepuasan pengguna dan dampak 
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individualnya, sedangkan pengaruh pada sistemnya akan 
mempengaruhi dampak organisasionalnya [10]. 
 

 IT-Organization Fit Model b.
MIT90s adalah model IT-organizational fit yang sudah 
dikenal. Kerangka kerja model ini menjelaskan bahwa 
kesuksesan dalam mengatur penyebaran teknologi informasi 
pada organisasi adalah bergntung dengan keseimbangan dalam 
mengatur keenam faktor, yaitu [11]: 

1. Lingkungan eksternal 
2. Strategi organisasi 
3. Individu dan peranannya 
4. Struktur organisasi 
5. Teknologi yang digunakan 
6. Proses manajemen 

 

 
Gambar 2. 2 MIT90s IT Organization Fit Model [11] 

 
Model IT-Organization Fit ini terbagi atas kecocokan elemen 
internal dan eksternal. Pada Gambar 2.2, kecocokan (fit) 
internal dicapai dengan keseimbangan dinamis dari komponen 
organisasi termasuk di dalamnya adalah strategi bisnis, 
struktur organisasi, proses manajemen, dan peranan serta 
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kemampuan. Sementara kecocokan eksternal didapatkan 
dengan memformulasikan strategi organisasi dengan tren 
lingkungan seperti teknologi, industry, dan pasar. Melihat 
bahwa kecocokan internal dan eksternal adalah pemicu utama, 
maka teknologi informasi diduga dapat memberikan dampak 
atau mempengaruhi performa organisasi dan strateginya [3]. 
 

 Human, Organization, and Technology–Fit  (HOT-Fit) c.
Dari penelitian yang dilakukan Maryati Mohd. Yusof [3] dan 
dinyatakan dalam jurnal penelitiannya [5], HOT-Fit dibuat 
berdasarkan penggabungan antara ISSM dan model IT-
Organization Fit. Pada kerangka Human, Organization¸ and 
Technology–Fit, ISSM dikembangkan dengan penambahan 
fitur dari IT-Organization Fit. Fitur tersebut dibagi ke dalam: 

1. Faktor-faktor pada organisasi dan dimensi berupa 
Structure dan Environment. 

2. Kecocokan antara factor-faktor pada segi teknologi, 
manusia, organisasi. 

3. Hubungan dua arah antara Information Quality dengan 
System Use, Information Quality dengan User 
Satisfaction, Structure dengan Environment, Structure 
dengan Net Benefits, serta Environment dengan Net 
Benefits. 

 
Menurut Yusof, model evaluasi pada Sistem Informasi 
Kesehatan atau Health Information Systems harus 
mengandung kecocokan antara manusia (human) dan 
organisasi (organization) berdasarkan kebutuhannya. Selain 
itu Sistem Informasi Kesehatan juga perlu didukung serta 
dilengkapi dengan adanya teknologi (technology). Organisasi 
kesehatan juga harus memiliki kemampuan dalam 
mempersiapkan pekerja atau staff untuk beradaptasi dengan 
teknologi baru atau perubaha-perubahan yang terjadi. Hal ini 
dapat dicapai dengan bantuan strategi dan manajemen seperti 
dukungan kepemimpinan, kerja tim, dan komunikasi yang 
efektif oleh setiap peran dan kemampuan staff. Dengan 
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demikian teknologi informasi digunakan sebagai pendukung 
dalam mencapai tujuan organisasi [3]. 
 

 
Gambar 2. 3 Kerangka Kerja HOT-Fit [5] 

 
Kecocokan antara manusia (human), organisasi (organization) 
dan teknologi (technology) tampak pada Gambar 5.3 dengan 
garis panah tebal. Kecocokan tersebut dapat diukur dan 
dianalisis menggunakan sejumlah pengukuran dalam ketiga 
segi utama tersebut; termasuk kemudahan penggunaan, 
kegunaan, relevansi, pelatihan, dan lain sebagainya [3]. 
Sedangkan dampak dari Sistem Informasi Kesehatan dinilai 
dalam net benefits [5].  
 
Dari Gambar 2.3 dapat dilihat bahwa terdapat delapan dimensi 
penting untuk kesuksesan Sistem Informasi Kesehatan. 
Delapan dimensi tersebut adalah System Quality, Information 
Quality, Service Quality, System Use, User Satisfaction, 
Organizational Structure, Organizational Environment, dan 
Net Benefits di mana hubungan antardimensi dijelaskan 
dengan garis panah tipis. 
 
Tabel 2.2 berikut menunjukkan contoh tolok ukur atau 
variabel dari setiap dimensi yang ada pada HOT-Fit.  
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Tabel 2.2 Contoh Tolok Ukur Dimensi pada HOT-Fit [3] 

Technology Human 

System 
Quality 

Informa-
tion 

Quality 

Service 
Quality 

System Use User 
Satisfac-

tion 
Ease of use 
Ease of 
learning 
Response 
time 
Usefulness 
Reliability 
Flexibility 
Access to 
technical 
support 
Security 

Complete-
ness 
Accuracy 
Legibility 
Timeline-
ness 
Availabili-
ty 
Relevancy 
Consisten-
cy 
Reliability 
Data entry 
methods 
Quality 

Quick 
respon-
siveness 
Assurance 
Emphaty 
Follow up 

Level of use 
(frequency, 
duration) 
Attitude 
Expectation 
Knowledge 
Acceptance 
Resistance 
Training 

Perceived 
usefulness 
User 
Satisfac-
tion 

Organization  

Structure Environ-ment Net Benefits 

Nature 
Culture 
Planning 
Strategy 
Management 
Autonomy 
Leadership 
Top management support 
Communication 
Medical sponsorship 

Financing source 
Government 
Politics 
Localization 
Competition 
Interorganizational 
relationship 
Population served 

Direct benefits 
Job effects 
Efficiency 
Effectiveness 
Error reduction 
Communication 
Clinical outcomes 
Cost 
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 Segi Technology 
Pada segi teknologi ini terdapat tiga dimensi. Dimensi tersebut 
dijelaskan sebagai berikut. 
- System Quality 

Kualitas sistem (system quality) biasanya mengarah pada 
performa dari sistem. Namun dalam Sistem Informasi 
Kesehatan, kualitas sistem mencakup performa sistem 
dan juga user interface. Yang terpenting adalah 
menjelaskan apakah sistem sesuai dengan kebutuhan dari 
pengguna, mudah digunakan, dan cocok dengan kinerja 
professional [12]. Variabel dari dimensi system quality 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah ease of 
learning, ease of use, response time, security.  
 

- Information Quality 
Kualitas informasi (information quality) berfokus pada 
informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi 
Kesehatan. Informasi tersebut dapat berupa data pasien, 
laporan kesehatan pasien, gambar-gambar, dan lainnya. 
Kualitas informasi ini dinilai secara subyektif 
berdasarkan sudut pandang pengguna sistem [5]. Variabel 
dari dimensi information quality yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah accuracy, completeness, availability, 
timeliness, dan compatibility. 
 

- Service Quality 
Kualitas layanan (service quality) berfokus pada 
keseluruhan dukungan yang diberikan oleh penyedia 
layanan. Penyedia layanan dapat berasal dari dalam 
organisasi maupun outsource atau dari luar organisasi [5]. 
Variabel dari dimensi information quality yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah quick responsiveness, 
emphaty, follow-up service, dan assurance.  
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 Segi Human 
Pada segi manusia terdapat dua dimensi. Dimensi tersebut 
dijelaskan sebagai berikut. 
- System Use 

Penggunaan sistem (system use) berfokus pada frekuensi 
dan luasnya fungsi Sistem Informasi Kesehatan. 
Penggunaan sistem berhubungan dengan orang yang 
menggunakan, tingkat penggunaan, pelatihan, 
pengetahuan, ekspektasi, penerimaan [5]. Variabel dari 
dimensi system use yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah level of use dan knowledge.  
 

- User Satisfaction 
Kepuasan pengguna (user satisfaction) biasanya menjadi 
tolok ukur utama keberhasilan suatu sistem. Kepuasan 
pengguna adalah evaluasi keseluruhan dari pengalaman 
pengguna dalam menggunakan sistem dan dampak yang 
berpotensi terhadap sistem [3]. Variabel dari dimensi user 
satisfaction yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
perceived usefullness dan user satisfaction.  
 

 Segi Organization 
Pada segi organisasi ini terdapat dua dimensi. Dimensi 
tersebut dijelaskan sebagai berikut. 
- Structure 

Struktur dari organisasi (Structure) merupakan keadaan 
alami organisasi seperti budaya organisasi, hirarki, 
otonomi, perencanaan dan pengendalian sistem, strategi, 
manajemen, komunikasi, kepemimpinan, dukungan 
manajemen [3]. Variabel dari dimensi structure  yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah top management 
support dan strategy.  
 

- Environment 
Lingkungan organisasi (environment) dapat dianalisis 
berdasarkan sumber finansial, pemerintah, politik, 
kompetisi, hubungan antarorganisasi, populasi yang 
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dilayani, dan komunikasi [3]. Variabel dari dimensi 
environment yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
competition dan communication. 
 

 Net Benefits 
Sebuah sistem dapat bermanfaat bagi pengguna tunggal, 
sekelompok pengguna, organisasi, atau sebuah industri. Net 
benefits dapat dilihat melalui dampak positif dan negatif yang 
didapatkan pengguna (staff, tenaga medis, perawat, dll). 
Dampak individu tampak pada efek dari informasi yang 
diberikan terhadap perilaku penerima informasi. Dampak 
tersebut dapat dilihat melalui performa pekerja atau staff 
dalam menyelesaikan tugasnya. Dampak organisasi adalah 
efek informasi yang diberikan terhadap performa organisasi. 
Variabel dari net benefits yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah efficiency, efectiveness, dan direct benefits. 
 
2.2.3. Structured Equation Model (SEM) Berbasis 

Komponen: Generalized Structured Component 
Analysis (GSCA) 

a. Structured Equation Model (SEM) 
Structured Equation Model (SEM) adalah sebuah model yang 
digunakan dalam menguji hubungan atau keterkaitan yang 
kompleks antara variabel-variabel yang dapat diukur 
(observed/measured) dengan variabel yang tidak bisa diukur 
(unobserved/latent). SEM ini juga bisa menguji hubungan 
antar variabel yang tidak terukur [13]. SEM dalam statistik 
merupakan sebuah istilah umum yang telah digunakan untuk 
menggambarkan sejumlah model statistik yang besar yang 
digunakan untuk mengevaluasi validitas teori-teori substantif 
dengan data empiris. Salah satu manfaat utama dari 
penggunaan SEM adalah bisa digunakan untuk mempelajari 
hubungan dari konstruksi tidak terukur yang diindikasikan 
oleh banyak ukuran. SEM ini juga berlaku bagi data 
eksperimen dan non-eksperimen, serta cross-sectional dan data 
longitudinal [14]. 
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Structural Equation Modeling (SEM) sebagai salah satu teknik 
statistik yang memiliki batasan dalam penggunaannya [15], 
sebagai berikut: 

- SEM digunakan dalam proses konfirmasi dan 
pemeriksaan pada suatu bentuk model, bukan untuk 
membuat suatu model. 

- SEM tidak dapat mengetahui hubungan sebab-akibat 
antara variabel-variabel yang digunakan namun SEM 
mendukung model yang digunakan. 

 
SEM memiliki perangkat lunak yang mudah untuk didapatkan 
atau diaplikasikan. Beberapa perangkat lunak yang sering 
digunakan adalah AMOS dan Lisrel. Aplikasi tersebut 
digunakan untuk mengetahui covariance based. Covariance 
based pada aplikasi tersebut memiliki asumsi kritis terhadap 
jumlah sampel yang besar, indikator berbentuk reflektif, model 
didasari teori dan memiliki indeterminancy.  
 
Asumsi tersebut selanjutnya diatasi SEM dengan 
mengembangkan SEM berbasis komponen yaitu PLS (Partial 
Least Square) dan GSCA (Generalized Structured Component 
Analysis) [15]. Namun PLS memiliki beberapa kelemahan 
diantaranya adalah tidak diketahuinya nilai dari overall 
goodness-fit pada model. Tujuan dari nilai goodness-fit adalah 
menentukan kecocokan dari model terhadap data dan sulit 
untuk membandingkan dengan model alternatif [16]. 
 
Berdasarkan kelemahan PLS, maka dikembangkan sebuah 
metode yaitu Generalized Structured Component Analysis 
(GSCA). Analisis SEM berbasis GSCA merupakan alternatif 
yang lebih baik dibandingkan dengan PLS karena memiliki 
parameter recovery yang lebih baik [17]. Model struktural dari 
GSCA memiliki ciri yaitu model bersifat tidak rekursif, serta 
variabel laten untuk model pengukuran bersifat formatif dan 
reflektif. 
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SEM memiliki beberapa konsep yang umum dan perlu 
diperhatikan, diataranya [15]: 

- Memiliki dua variabel yaitu, variabel laten (Latent 
Variable) merupakan jenis variabel abstrak, dapat 
diamati secara tidak langsung melalui pengaruhnya 
terhadap variabel-variabel terukur. Sedangkan untuk 
variabel terukur (Measured Variable) merupakan 
pengaruh atau memiliki pengukuran dari variabel laten. 

- Memiliki dua tipe indikator yaitu, indikator reflektif dan 
indikator formatif. 

 

 
Gambar 2. 4 Model Indikator Reflektif dan Formatif [18] 

 
Indikator reflektif pengukuran dikembangkan dari penjabaran 
konsep menjadi indikator. Indikator terbentuk dari konstrak. 
Perubahan dari indikator tidak mempengaruhi konstraknya. 
Indikator dapat dirubah sesuai kebutuhan atau fleksibel. 
Sedangkan indikator formatif memiliki item-item untuk 
membentuk konstrak. Indikator yang menjelaskan 
karakteristik dari konstrak. Apabila indikator berubah maka 
akan merubah konstraknya. 
 
b. Generalized Structured Component Analysis (GSCA) 
GSCA merupakan pendekatan berbasis komponen pada SEM 
di mana variabel laten adalah analogi dari komponen atau 
bobot dari variabel yang diamati [19]. GSCA dikembangkan 
oleh Heungsun Hwang, Hec Montreal dan Yhoshio Takane 
pada tahun 2004 [16]. Tujuannya adalah menggantikan faktor 
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dengan kombinasi linier dari indikator (variabel manifes) di 
dalam analisis SEM [19]. 
 
Data yang digunakan tidak harus memenuhi uji asumsi 
normalitas multivarian; indikator dengan skala kategori, 
ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model 
yang sama; serta sampel tidak harus besar [20]. GSCA 
memiliki criteria global least square optimization yang secara 
konsisten meminimumkan untuk mendapatkan estimasi 
parameter model. GSCA dapat dilihat sebagai component 
based SEM dengan variabel laten didefinisikan sebagai 
komponen tertimbang dari variable observed [16].  
 
Analisis data dari GSCA memiliki beberapa parameter dan 
model yang dapat diketahui berdasarkan nilai yang dihasilkan 
[21]. 
- Pendugaan Parameter 

Metode yang digunakan dalam GSCA untuk mengetahui 
pendugaan parameter (estimasi) dengan metode kuadrat 
terkecil (least square methods). Bertujuan untuk 
meminimumkan residual model secara terintegrasi. 
Berdasarkan data sampel original ada dua tahapan yaitu, 
weight dan loading estimate untuk mendapatkan data 
variabel laten umumnya dengan pendekatan eigen value 
dan eigen vector. Path coefficient estimate untuk 
mengetahui hubungan antar variabel laten. Sedangkan 
untuk data resampling (sampel bootstrap), nilai means 
dari weight, loading, dan path coefficient didapat untuk 
mengetahui dugaan parameter berupa pemerataan dari 
sub-sample untuk metode resampling bootstrap. 
 

- Measures of FIT 
Measures of Fit adalah model pengukuran, struktural dan 
keseluruhan (overall model). Model pengukuran untuk 
menguji instrument penelitian valid dan reliabel. Model 
struktural untuk mengetahui seberapa besar informasi 
yang dapat dijelaskan oleh model struktural (hubungan 
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antar variabel laten) hasil analisis GSCA. Sedangkan 
model keseluruhan (overall model) untuk mengukur 
goodness of fit dengan menggabungkan antara model 
pengukuran dan model struktural terhadap semua variabel 
yang bersifat reflektif. 
 

- Measurement Model (Model Pengukuran) 
Indikator reflektif digunakan untuk validitas dan 
reliabilitas penelitian. Penentuan validitas (convergent 
validity) mengukur korelasi antara skot indikator reflektif 
dengan skor varabel laten, melihat nilai signifikan (p < 
0.05) maka valid. Untuk menentukan nilai reliabel 
(internal concistensy reliability) dengan mengukur 
variabel yang memiliki reliabilitas internal konsisten yang 
baik jika nilai alpha ≥ 0.6, walau bukan standar absolut. 
 

- Structural Model (Model Struktural) 
Dalam goodness of Fit Model Structural mengukur nilai 
FIT serata dengan R-square pada analisis regresi. Nilai 
FIT berkisar 0 sampai 1, semakin besar nilainya semakin 
besar proporsi varian variabel yang dapat dijelaskan oleh 
model. Sedangkan untuk nilai AFIT (Adjusted FIT) 
digunakan dalam perbandingan model, nilai terbesar 
merupakan model yang terbaik. 
 

- Overall Model (Model Keseluruhan) 
Model yang menggabungkan model strukturan dengan 
model pengukuran secara terintegrasi. Nilai 
penggabungan (SRMR) memiliki kriteria untuk 
menentukan kesesuaian model, seperti berikut: 
 
Tabel 3.3 Kriteria SRMR 

SRMR Keterangan 
< 0.05 Close fit (model sangat sesuai) 
0.05 – 0.08 Good fit (model sesuai) 
0.08 – 0.1 Marginal fit (model cukup sesuai) 
> 0.1 Poor fit (model tidak sesuai) 
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Tabel 3.3 merupakan adaptasi dari kriteria RMSEA pada 
SEM. Nilai dari SRMR dalam goodness of fit dapat 
menghilangkan data-data dari nilai ≤ 0.08. 

 
 Aplikasi Online GeSCA c.

GeSCA merupakan sebuah program perangkat lunak berbasis 
website untuk melakukan analisis terhadap komponen 
terstruktur (GSCA) dengan melakukan pendekatan pada SEM 
[22]. GeSCA dapat digunakan secara gratis dan mampu 
menganalisis hingga 1000 kasus dan 100 variabel yang akan 
diamati. Tampilan pada GeSCA menggunakan grafis yang 
membantu pengguna untuk menyesuaikan model yang 
digunakan sebagai diagram jalur dan membantu perkiraan 
terhadap parameter model. GeSCA menyediakan tahapan yang 
dapat membantu dan memungkinkan pengguna untuk 
melakukan pengolahan data serta analisis data, berikut 
penjelasannya: 
- Setelah melakukan pengumpulan data, data-data tersebut 

di-input ke dalam GeSCA melalui Microsoft Excel. 
- GeSCA dapat digunakan untuk semua analisis single-

group tentang model struktural yang ditentukan dan 
disesuaikan oleh pengguna. 

- Menggunakan metode bootstrap untuk memperkirakan 
kesalahan standar estimasi parameter. 

- Memiliki ketentuan untuk mengetahui indikator reflektif 
dan formatif yang digunakan. 

- Menggunakan user-defined atau persamaan batasan pada 
hasil yang ditampilkan dalam kolom loading dan path 
coefficients. 

- Dapat menangani pengamatan bila data salah atau hilang 
(missing observations) melalui tiga prosedur yang 
berbeda. 
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2.2.4. Rumah Sakit Kristen Mojowarno 
 Sejarah a.

Rumah Sakit Kristen Mojowarno yang beralamat di Jalan 
Merdeka No. 59 Mojowarno, Jombang, Jawa Timur 
merupakan lembaga pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh 
Gereja Kristen Jawi Wetan. Rumah sakit ini didirikan pada 6 
Juni 1894 oleh Gereja Kristen Jawi Wetan (diakonia gereja) 
dengan nama “Zendings Ziekenhuis te Mojowarno”. Pada saat 
perang kemerdekaan di tahun 1948 bangunan rumah sakit 
dihancurkan untuk alasan siasat bumi hangus. Bangunan 
rumah sakit dihancurkan dengan alasan bahwa rumah sakit 
tersebut dipakai sebagai Rumah Sakit Pertahanan Surabaya 
Selatan. Kemudian pada tahun 1949, rumah sakit dibangun 
kembali oleh masyarakat kristen di daerah Mojowarno dan 
diberi nama “Rumah Sakit Kristen Mojowarno” [6].  
 
b. Visi Rumah Sakit Kristen Mojowarno 
Visi dari Rumah Sakit Kristen Mojowarno adalah “menjadi 
rumah sakit yang terpercaya sebagai wujud kasih kepada Allah 
dan manusia” [6]. 
 
c. Misi Rumah Sakit Kristen Mojowarno 
Misi dari Rumah Sakit Kristen Mojowarno adalah sebagai 
berikut [6]. 
1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang holistik, terpadu, 

berkesinambungan berdasarkan iman, pengharapan dan 
kasih. 

2. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan 
terjangkau oleh masyarakat. 

3. Mengembangkan pelayanan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan kemajuan IPTEK. 

4. Aktif dalam pendidikan dan pengabdian masyarakat. 
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d. Sistem Informasi Rekam Medis Elektronik 
 

 
Gambar 2. 5 Alur Proses Bisnis Sistem Informasi RME 

 
Sistem informasi Rekam Medis Elektronik digunakan oleh 
Rumah Sakit Kristen Mojowarno sejak tahun 2013. Sistem 
informasi tersebut digunakan pada bagian UGD (Unit Gawat 
Darurat), farmasi, rawat jalan, rekam medis pasien, unit bedah 
sentral, keuangan, ICU, HCU, dan kamar rawat inap untuk 
melakukan pencatatan data kesehatan pasien yang saling 
terintegrasi. Fungsi dari sistem informasi RME ini adalah 
integrasi pencatatan daftar pasien yang sedang di rawat, 
pencatatan kunjungan pasien, pencetakan stiker dan tanda 
pengenal pasien, pencatatan diagnosa penyakit pasien, serta 
laporan kunjungan pasien ke rumah sakit. Sistem informasi 
RME tersebut terintegrasi dengan sistem lain pada rumah sakit 
seperti sistem pada bagian registrasi pasien, keuangan, serta 
farmasi. 
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Gambar 2.5 menggambarkan alur proses bisnis sistem 
informasi RME. Ketika pasien datang ke rumah sakit, maka 
pasien perlu mendaftar di bagian registrasi rekam medis. 
Namun bila pasien telah memiliki kartu rekam medis, maka 
pasien tidak perlu melakukan pendaftaran ulang. Setelah 
terdata, maka pasien dapat memperoleh pelayanan kesehatan 
dari bagian-bagian lain seperti UGD, fisioterapi, radiologi, 
laboratorium, ICU, unit rawat inap, dan apotek. Unit terakhir 
yang menggunakan sistem RME adalah unit keuangan untuk 
dapat merekap biaya pengobatan pasien. Seluruh bagian dapat 
mengakses data pasien hanya bila pasien telah terdaftar dalam 
rekam medis. 
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e. Struktur Organisasi 

 
Gambar 2. 6 Struktur Organisasi Rumah Sakit Kristen Mojowarno (Rumah Sakit Kristen Mojowarno, 2015)
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BAB II  
LANDASAN TEORI 

 
Dalam bab ini dijelaskan mengenai hal yang mendasari dari 
permasalahan yang diangkat yaitu mengenai implementasi 
kerangka kerja evaluasi HOT-FIT pada Sistem Informasi 
Rekam Medis Elektronik (RME) di Rumah Sakit Kristen 
Mojowarno. Dengan adanya landasan teori diharapkan dapat 
memberikan gambaran secara umum dari penjelasan tugas 
akhir ini. 

2.1 Penelitian Sebelumnya 
Penelitian tugas akhir ini menggunakan metode yang 
dikembangkan pada penelitian sebelumnya. Sementara untuk 
obyek penelitian dan tujuan penelitian adalah berbeda. Hasil 
studi penelitian sebelumnya dijelaskan pada Tabel 2.1 berikut 
[4]. 
 
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya 

Judul Paper 
An Evaluation Framework for Health 
Information Systems: Human, Organization 
and Technology-Fit Factors (HOT-Fit) 

Tahun 2008 

Penulis Maryati Mohd. Yusof, Jasna Kuljis, Anastasia 
Papazafeiropoulou, Lampors K. Stergioulas 

Tujuan umum Menawarkan kerangka kerja baru untuk 
penelitian di bidang kesehatan 

Citated  159 
Publikasi International Journal of Medical Informatics 
Research 
Question - 

Tujuan 
Penelitian 

Mengembangkan dan menawarkan kerangka 
kerja untuk evaluasi HIS sehingga 
menghasilkan faktor-faktor baru yang lebih 
akurat 

Metode Literature review, observasi, wawancara, dan 
analisis dokumen 

Hasil 
Penelitian 

HOT-Fit Model yang menggabungkan ISSM 
dan IT-Organization Fit Model 
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Kesimpulan 
utama 

Kerangka kerja yang ditawarkan memiliki 
sudut pandang lebih luas, tidak hanya dari segi 
sistem saja namun juga dari segi organisasi 
yang sesuai dengan pengimplementasian HIS. 
Juga adanya faktor, dimensi, dan pengukur 
yang lebih detail. 

Novelty Kerangka kerja baru untuk studi kasus di 
Health Information System 

Kelebihan 

- Penulisan paper terstruktur dan jelas 
- Metodologi pengerjaan dijelaskan dengan 

detail 
- Penjabaran setiap analisis dijelaskan 

dengan detail 
- Pada pengerjaan analisis kerangka kerja 

yang ditawarkan melalui studi kasus telah 
dijelaskan dengan rinci 

Kekurangan 

- Tidak terdapat research question 
- Penjelasan dilakukan secara kualitatif dan 

tidak disertai data pendukung 
- Hasil penelitian hanya berupa narasi tanpa 

ada data pendukung 
 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Sistem Informasi Rekam Medis Elektronik 
Health Information System (HIS) memberikan dasar-dasar 
untuk pengambilan keputusan dan memiliki empat fungsi 
utama yaitu pembuatan data, kompilasi, analisis dan sintesis, 
komunikasi dan penggunaan [7]. Pada umumnya, HIS 
merupakan sebuah perangkat, prosedur dan kebijakan yang 
digunakan untuk mengolah siklus dari informasi secara 
sistematis sehingga terlaksananya manajemen kesehatan yang 
terpadu. Sistem informasi kesehatan (HIS) merupakan 
manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan.  
Sistem informasi Rekam Medis Elektronik (RME) adalah 
aplikasi yang mencakup lingkungan untuk penyimpanan data 
klinis, pendukung keputusan, farmasi, dokumentasi klinis. 
RME mendukung data pasien masuk dan keluar dari rumah 
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sakit. RME digunakan untuk mendokumentasi, memantau, dan 
mengatur pelayanan kesehatan [8]. 
 
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 
269/MENKES/PER/III/2008, rekam medis adalah berkas yang 
berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, 
pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang 
telah diberikan kepada pasien. Menurut peraturan tersebut, 
rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas, 
serta dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan 
teknologi informasi [9].  
 
2.2.2 Model Kesuksesan Sistem Informasi 

 Information System Success Model (ISSM) a.
Pada 1992, W. DeLone dan E. McLean membuat sebuah 
model untuk mengukur kualitas sistem informasi yang disebut 
“DeLone and McLean IS Success Model” atau biasa disebut 
D&M model. Menurut D&M, terdapat enam poin yang 
menentukan kualitas sistem informasi, yaitu [10]: 

1. System Quality (Kualitas Sistem) 
2. Information Quality (Kualitas Informasi) 
3. Use (Kegunaan) 
4. User Satisfaction (Kepuasan Pengguna) 
5. Individual Impact (Dampak Individu) 
6. Organizational Impact (Dampak Organisasi) 

Pada tahun 2003, W. DeLone dan McLean memperbarui 
modelnya dengan menambahkan poin service quality dan 
menggantikan poin individual impact dan organizational 
impact dengan net benefits [10]. 
 
Model kesuksesan sistem informasi diatas menggunakan dasar 
proses dan hubungan kausal. Pertimbangan proses digunakan 
karena sistem terdiri dari dari beberapa proses, yakni suatu 
proses mengikuti suatu proses lainnya. Sedangkan model 
kausal atau disebut juga dengan model varian digunakan untuk 
menjelaskan kovarian dari elemen-elemen model untuk 
menentukan apakah variansi dari satu elemen dapat dijelaskan 
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oleh variansi dari elemen-elemen lainnya atau untuk 
menentukan apakah terjadi hubungan kausal diantara mereka 
[10]. 
 

 
Gambar 2. 1 Updated DeLone and McLean Success Model [10] 

 
Model proses dan kausal pada Gambar 2.1 menjelaskan bahwa 
kualitas sistem (System Quality) dan kualitas informasi 
(Information Quality) secara mandiri dan bersama-sama 
mempengaruhi penggunaan (Use) dan kepuasan pemakai 
(User Satisfaction). Besarnya penggunaan (Use) dapat 
mempengaruhi kepuasan pengguna (User Satisfaction) secara 
positif atau negatif. Penggunaan (Use) dan kepuasan pengguna 
(User Satisfaction) mempengaruhi dampak individu 
(Individual Impact) dan selanjutnya akan mempengaruhi 
dampak organisasional (Organizational Impact) Kualitas 
sistem menunjukkan kualitas produksi dari sistem itu sendiri. 
Sementara kualitas informasi menunjukkan kualitas dari 
produk sistem yang dihasilkan. Kedua kualitas tersebut 
menentukan sikap dan pengguna sistem sebagai penerima 
informasi, tergantung dari kualitas sistem atau kualitas 
informasi pengguna sistem menggunakan atau tidak 
menngunakannya. Penggunaan sistem dan informasi akan 
mempengaruhi pengguna dan sistemnya. Pengaruh pengguna 
akan menentukan kepuasan pengguna dan dampak 
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individualnya, sedangkan pengaruh pada sistemnya akan 
mempengaruhi dampak organisasionalnya [10]. 
 

 IT-Organization Fit Model b.
MIT90s adalah model IT-organizational fit yang sudah 
dikenal. Kerangka kerja model ini menjelaskan bahwa 
kesuksesan dalam mengatur penyebaran teknologi informasi 
pada organisasi adalah bergntung dengan keseimbangan dalam 
mengatur keenam faktor, yaitu [11]: 

1. Lingkungan eksternal 
2. Strategi organisasi 
3. Individu dan peranannya 
4. Struktur organisasi 
5. Teknologi yang digunakan 
6. Proses manajemen 

 

 
Gambar 2. 2 MIT90s IT Organization Fit Model [11] 

 
Model IT-Organization Fit ini terbagi atas kecocokan elemen 
internal dan eksternal. Pada Gambar 2.2, kecocokan (fit) 
internal dicapai dengan keseimbangan dinamis dari komponen 
organisasi termasuk di dalamnya adalah strategi bisnis, 
struktur organisasi, proses manajemen, dan peranan serta 
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kemampuan. Sementara kecocokan eksternal didapatkan 
dengan memformulasikan strategi organisasi dengan tren 
lingkungan seperti teknologi, industry, dan pasar. Melihat 
bahwa kecocokan internal dan eksternal adalah pemicu utama, 
maka teknologi informasi diduga dapat memberikan dampak 
atau mempengaruhi performa organisasi dan strateginya [3]. 
 

 Human, Organization, and Technology–Fit  (HOT-Fit) c.
Dari penelitian yang dilakukan Maryati Mohd. Yusof [3] dan 
dinyatakan dalam jurnal penelitiannya [5], HOT-Fit dibuat 
berdasarkan penggabungan antara ISSM dan model IT-
Organization Fit. Pada kerangka Human, Organization¸ and 
Technology–Fit, ISSM dikembangkan dengan penambahan 
fitur dari IT-Organization Fit. Fitur tersebut dibagi ke dalam: 

1. Faktor-faktor pada organisasi dan dimensi berupa 
Structure dan Environment. 

2. Kecocokan antara factor-faktor pada segi teknologi, 
manusia, organisasi. 

3. Hubungan dua arah antara Information Quality dengan 
System Use, Information Quality dengan User 
Satisfaction, Structure dengan Environment, Structure 
dengan Net Benefits, serta Environment dengan Net 
Benefits. 

 
Menurut Yusof, model evaluasi pada Sistem Informasi 
Kesehatan atau Health Information Systems harus 
mengandung kecocokan antara manusia (human) dan 
organisasi (organization) berdasarkan kebutuhannya. Selain 
itu Sistem Informasi Kesehatan juga perlu didukung serta 
dilengkapi dengan adanya teknologi (technology). Organisasi 
kesehatan juga harus memiliki kemampuan dalam 
mempersiapkan pekerja atau staff untuk beradaptasi dengan 
teknologi baru atau perubaha-perubahan yang terjadi. Hal ini 
dapat dicapai dengan bantuan strategi dan manajemen seperti 
dukungan kepemimpinan, kerja tim, dan komunikasi yang 
efektif oleh setiap peran dan kemampuan staff. Dengan 
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demikian teknologi informasi digunakan sebagai pendukung 
dalam mencapai tujuan organisasi [3]. 
 

 
Gambar 2. 3 Kerangka Kerja HOT-Fit [5] 

 
Kecocokan antara manusia (human), organisasi (organization) 
dan teknologi (technology) tampak pada Gambar 5.3 dengan 
garis panah tebal. Kecocokan tersebut dapat diukur dan 
dianalisis menggunakan sejumlah pengukuran dalam ketiga 
segi utama tersebut; termasuk kemudahan penggunaan, 
kegunaan, relevansi, pelatihan, dan lain sebagainya [3]. 
Sedangkan dampak dari Sistem Informasi Kesehatan dinilai 
dalam net benefits [5].  
 
Dari Gambar 2.3 dapat dilihat bahwa terdapat delapan dimensi 
penting untuk kesuksesan Sistem Informasi Kesehatan. 
Delapan dimensi tersebut adalah System Quality, Information 
Quality, Service Quality, System Use, User Satisfaction, 
Organizational Structure, Organizational Environment, dan 
Net Benefits di mana hubungan antardimensi dijelaskan 
dengan garis panah tipis. 
 
Tabel 2.2 berikut menunjukkan contoh tolok ukur atau 
variabel dari setiap dimensi yang ada pada HOT-Fit.  
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Tabel 2.2 Contoh Tolok Ukur Dimensi pada HOT-Fit [3] 

Technology Human 

System 
Quality 

Informa-
tion 

Quality 

Service 
Quality 

System Use User 
Satisfac-

tion 
Ease of use 
Ease of 
learning 
Response 
time 
Usefulness 
Reliability 
Flexibility 
Access to 
technical 
support 
Security 

Complete-
ness 
Accuracy 
Legibility 
Timeline-
ness 
Availabili-
ty 
Relevancy 
Consisten-
cy 
Reliability 
Data entry 
methods 
Quality 

Quick 
respon-
siveness 
Assurance 
Emphaty 
Follow up 

Level of use 
(frequency, 
duration) 
Attitude 
Expectation 
Knowledge 
Acceptance 
Resistance 
Training 

Perceived 
usefulness 
User 
Satisfac-
tion 

Organization  

Structure Environ-ment Net Benefits 

Nature 
Culture 
Planning 
Strategy 
Management 
Autonomy 
Leadership 
Top management support 
Communication 
Medical sponsorship 

Financing source 
Government 
Politics 
Localization 
Competition 
Interorganizational 
relationship 
Population served 

Direct benefits 
Job effects 
Efficiency 
Effectiveness 
Error reduction 
Communication 
Clinical outcomes 
Cost 
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 Segi Technology 
Pada segi teknologi ini terdapat tiga dimensi. Dimensi tersebut 
dijelaskan sebagai berikut. 
- System Quality 

Kualitas sistem (system quality) biasanya mengarah pada 
performa dari sistem. Namun dalam Sistem Informasi 
Kesehatan, kualitas sistem mencakup performa sistem 
dan juga user interface. Yang terpenting adalah 
menjelaskan apakah sistem sesuai dengan kebutuhan dari 
pengguna, mudah digunakan, dan cocok dengan kinerja 
professional [12]. Variabel dari dimensi system quality 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah ease of 
learning, ease of use, response time, security.  
 

- Information Quality 
Kualitas informasi (information quality) berfokus pada 
informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi 
Kesehatan. Informasi tersebut dapat berupa data pasien, 
laporan kesehatan pasien, gambar-gambar, dan lainnya. 
Kualitas informasi ini dinilai secara subyektif 
berdasarkan sudut pandang pengguna sistem [5]. Variabel 
dari dimensi information quality yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah accuracy, completeness, availability, 
timeliness, dan compatibility. 
 

- Service Quality 
Kualitas layanan (service quality) berfokus pada 
keseluruhan dukungan yang diberikan oleh penyedia 
layanan. Penyedia layanan dapat berasal dari dalam 
organisasi maupun outsource atau dari luar organisasi [5]. 
Variabel dari dimensi information quality yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah quick responsiveness, 
emphaty, follow-up service, dan assurance.  
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 Segi Human 
Pada segi manusia terdapat dua dimensi. Dimensi tersebut 
dijelaskan sebagai berikut. 
- System Use 

Penggunaan sistem (system use) berfokus pada frekuensi 
dan luasnya fungsi Sistem Informasi Kesehatan. 
Penggunaan sistem berhubungan dengan orang yang 
menggunakan, tingkat penggunaan, pelatihan, 
pengetahuan, ekspektasi, penerimaan [5]. Variabel dari 
dimensi system use yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah level of use dan knowledge.  
 

- User Satisfaction 
Kepuasan pengguna (user satisfaction) biasanya menjadi 
tolok ukur utama keberhasilan suatu sistem. Kepuasan 
pengguna adalah evaluasi keseluruhan dari pengalaman 
pengguna dalam menggunakan sistem dan dampak yang 
berpotensi terhadap sistem [3]. Variabel dari dimensi user 
satisfaction yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
perceived usefullness dan user satisfaction.  
 

 Segi Organization 
Pada segi organisasi ini terdapat dua dimensi. Dimensi 
tersebut dijelaskan sebagai berikut. 
- Structure 

Struktur dari organisasi (Structure) merupakan keadaan 
alami organisasi seperti budaya organisasi, hirarki, 
otonomi, perencanaan dan pengendalian sistem, strategi, 
manajemen, komunikasi, kepemimpinan, dukungan 
manajemen [3]. Variabel dari dimensi structure  yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah top management 
support dan strategy.  
 

- Environment 
Lingkungan organisasi (environment) dapat dianalisis 
berdasarkan sumber finansial, pemerintah, politik, 
kompetisi, hubungan antarorganisasi, populasi yang 
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dilayani, dan komunikasi [3]. Variabel dari dimensi 
environment yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
competition dan communication. 
 

 Net Benefits 
Sebuah sistem dapat bermanfaat bagi pengguna tunggal, 
sekelompok pengguna, organisasi, atau sebuah industri. Net 
benefits dapat dilihat melalui dampak positif dan negatif yang 
didapatkan pengguna (staff, tenaga medis, perawat, dll). 
Dampak individu tampak pada efek dari informasi yang 
diberikan terhadap perilaku penerima informasi. Dampak 
tersebut dapat dilihat melalui performa pekerja atau staff 
dalam menyelesaikan tugasnya. Dampak organisasi adalah 
efek informasi yang diberikan terhadap performa organisasi. 
Variabel dari net benefits yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah efficiency, efectiveness, dan direct benefits. 
 
2.2.3. Structured Equation Model (SEM) Berbasis 

Komponen: Generalized Structured Component 
Analysis (GSCA) 

a. Structured Equation Model (SEM) 
Structured Equation Model (SEM) adalah sebuah model yang 
digunakan dalam menguji hubungan atau keterkaitan yang 
kompleks antara variabel-variabel yang dapat diukur 
(observed/measured) dengan variabel yang tidak bisa diukur 
(unobserved/latent). SEM ini juga bisa menguji hubungan 
antar variabel yang tidak terukur [13]. SEM dalam statistik 
merupakan sebuah istilah umum yang telah digunakan untuk 
menggambarkan sejumlah model statistik yang besar yang 
digunakan untuk mengevaluasi validitas teori-teori substantif 
dengan data empiris. Salah satu manfaat utama dari 
penggunaan SEM adalah bisa digunakan untuk mempelajari 
hubungan dari konstruksi tidak terukur yang diindikasikan 
oleh banyak ukuran. SEM ini juga berlaku bagi data 
eksperimen dan non-eksperimen, serta cross-sectional dan data 
longitudinal [14]. 
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Structural Equation Modeling (SEM) sebagai salah satu teknik 
statistik yang memiliki batasan dalam penggunaannya [15], 
sebagai berikut: 

- SEM digunakan dalam proses konfirmasi dan 
pemeriksaan pada suatu bentuk model, bukan untuk 
membuat suatu model. 

- SEM tidak dapat mengetahui hubungan sebab-akibat 
antara variabel-variabel yang digunakan namun SEM 
mendukung model yang digunakan. 

 
SEM memiliki perangkat lunak yang mudah untuk didapatkan 
atau diaplikasikan. Beberapa perangkat lunak yang sering 
digunakan adalah AMOS dan Lisrel. Aplikasi tersebut 
digunakan untuk mengetahui covariance based. Covariance 
based pada aplikasi tersebut memiliki asumsi kritis terhadap 
jumlah sampel yang besar, indikator berbentuk reflektif, model 
didasari teori dan memiliki indeterminancy.  
 
Asumsi tersebut selanjutnya diatasi SEM dengan 
mengembangkan SEM berbasis komponen yaitu PLS (Partial 
Least Square) dan GSCA (Generalized Structured Component 
Analysis) [15]. Namun PLS memiliki beberapa kelemahan 
diantaranya adalah tidak diketahuinya nilai dari overall 
goodness-fit pada model. Tujuan dari nilai goodness-fit adalah 
menentukan kecocokan dari model terhadap data dan sulit 
untuk membandingkan dengan model alternatif [16]. 
 
Berdasarkan kelemahan PLS, maka dikembangkan sebuah 
metode yaitu Generalized Structured Component Analysis 
(GSCA). Analisis SEM berbasis GSCA merupakan alternatif 
yang lebih baik dibandingkan dengan PLS karena memiliki 
parameter recovery yang lebih baik [17]. Model struktural dari 
GSCA memiliki ciri yaitu model bersifat tidak rekursif, serta 
variabel laten untuk model pengukuran bersifat formatif dan 
reflektif. 
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SEM memiliki beberapa konsep yang umum dan perlu 
diperhatikan, diataranya [15]: 

- Memiliki dua variabel yaitu, variabel laten (Latent 
Variable) merupakan jenis variabel abstrak, dapat 
diamati secara tidak langsung melalui pengaruhnya 
terhadap variabel-variabel terukur. Sedangkan untuk 
variabel terukur (Measured Variable) merupakan 
pengaruh atau memiliki pengukuran dari variabel laten. 

- Memiliki dua tipe indikator yaitu, indikator reflektif dan 
indikator formatif. 

 

 
Gambar 2. 4 Model Indikator Reflektif dan Formatif [18] 

 
Indikator reflektif pengukuran dikembangkan dari penjabaran 
konsep menjadi indikator. Indikator terbentuk dari konstrak. 
Perubahan dari indikator tidak mempengaruhi konstraknya. 
Indikator dapat dirubah sesuai kebutuhan atau fleksibel. 
Sedangkan indikator formatif memiliki item-item untuk 
membentuk konstrak. Indikator yang menjelaskan 
karakteristik dari konstrak. Apabila indikator berubah maka 
akan merubah konstraknya. 
 
b. Generalized Structured Component Analysis (GSCA) 
GSCA merupakan pendekatan berbasis komponen pada SEM 
di mana variabel laten adalah analogi dari komponen atau 
bobot dari variabel yang diamati [19]. GSCA dikembangkan 
oleh Heungsun Hwang, Hec Montreal dan Yhoshio Takane 
pada tahun 2004 [16]. Tujuannya adalah menggantikan faktor 
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dengan kombinasi linier dari indikator (variabel manifes) di 
dalam analisis SEM [19]. 
 
Data yang digunakan tidak harus memenuhi uji asumsi 
normalitas multivarian; indikator dengan skala kategori, 
ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model 
yang sama; serta sampel tidak harus besar [20]. GSCA 
memiliki criteria global least square optimization yang secara 
konsisten meminimumkan untuk mendapatkan estimasi 
parameter model. GSCA dapat dilihat sebagai component 
based SEM dengan variabel laten didefinisikan sebagai 
komponen tertimbang dari variable observed [16].  
 
Analisis data dari GSCA memiliki beberapa parameter dan 
model yang dapat diketahui berdasarkan nilai yang dihasilkan 
[21]. 
- Pendugaan Parameter 

Metode yang digunakan dalam GSCA untuk mengetahui 
pendugaan parameter (estimasi) dengan metode kuadrat 
terkecil (least square methods). Bertujuan untuk 
meminimumkan residual model secara terintegrasi. 
Berdasarkan data sampel original ada dua tahapan yaitu, 
weight dan loading estimate untuk mendapatkan data 
variabel laten umumnya dengan pendekatan eigen value 
dan eigen vector. Path coefficient estimate untuk 
mengetahui hubungan antar variabel laten. Sedangkan 
untuk data resampling (sampel bootstrap), nilai means 
dari weight, loading, dan path coefficient didapat untuk 
mengetahui dugaan parameter berupa pemerataan dari 
sub-sample untuk metode resampling bootstrap. 
 

- Measures of FIT 
Measures of Fit adalah model pengukuran, struktural dan 
keseluruhan (overall model). Model pengukuran untuk 
menguji instrument penelitian valid dan reliabel. Model 
struktural untuk mengetahui seberapa besar informasi 
yang dapat dijelaskan oleh model struktural (hubungan 
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antar variabel laten) hasil analisis GSCA. Sedangkan 
model keseluruhan (overall model) untuk mengukur 
goodness of fit dengan menggabungkan antara model 
pengukuran dan model struktural terhadap semua variabel 
yang bersifat reflektif. 
 

- Measurement Model (Model Pengukuran) 
Indikator reflektif digunakan untuk validitas dan 
reliabilitas penelitian. Penentuan validitas (convergent 
validity) mengukur korelasi antara skot indikator reflektif 
dengan skor varabel laten, melihat nilai signifikan (p < 
0.05) maka valid. Untuk menentukan nilai reliabel 
(internal concistensy reliability) dengan mengukur 
variabel yang memiliki reliabilitas internal konsisten yang 
baik jika nilai alpha ≥ 0.6, walau bukan standar absolut. 
 

- Structural Model (Model Struktural) 
Dalam goodness of Fit Model Structural mengukur nilai 
FIT serata dengan R-square pada analisis regresi. Nilai 
FIT berkisar 0 sampai 1, semakin besar nilainya semakin 
besar proporsi varian variabel yang dapat dijelaskan oleh 
model. Sedangkan untuk nilai AFIT (Adjusted FIT) 
digunakan dalam perbandingan model, nilai terbesar 
merupakan model yang terbaik. 
 

- Overall Model (Model Keseluruhan) 
Model yang menggabungkan model strukturan dengan 
model pengukuran secara terintegrasi. Nilai 
penggabungan (SRMR) memiliki kriteria untuk 
menentukan kesesuaian model, seperti berikut: 
 
Tabel 3.3 Kriteria SRMR 

SRMR Keterangan 
< 0.05 Close fit (model sangat sesuai) 
0.05 – 0.08 Good fit (model sesuai) 
0.08 – 0.1 Marginal fit (model cukup sesuai) 
> 0.1 Poor fit (model tidak sesuai) 
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Tabel 3.3 merupakan adaptasi dari kriteria RMSEA pada 
SEM. Nilai dari SRMR dalam goodness of fit dapat 
menghilangkan data-data dari nilai ≤ 0.08. 

 
 Aplikasi Online GeSCA c.

GeSCA merupakan sebuah program perangkat lunak berbasis 
website untuk melakukan analisis terhadap komponen 
terstruktur (GSCA) dengan melakukan pendekatan pada SEM 
[22]. GeSCA dapat digunakan secara gratis dan mampu 
menganalisis hingga 1000 kasus dan 100 variabel yang akan 
diamati. Tampilan pada GeSCA menggunakan grafis yang 
membantu pengguna untuk menyesuaikan model yang 
digunakan sebagai diagram jalur dan membantu perkiraan 
terhadap parameter model. GeSCA menyediakan tahapan yang 
dapat membantu dan memungkinkan pengguna untuk 
melakukan pengolahan data serta analisis data, berikut 
penjelasannya: 
- Setelah melakukan pengumpulan data, data-data tersebut 

di-input ke dalam GeSCA melalui Microsoft Excel. 
- GeSCA dapat digunakan untuk semua analisis single-

group tentang model struktural yang ditentukan dan 
disesuaikan oleh pengguna. 

- Menggunakan metode bootstrap untuk memperkirakan 
kesalahan standar estimasi parameter. 

- Memiliki ketentuan untuk mengetahui indikator reflektif 
dan formatif yang digunakan. 

- Menggunakan user-defined atau persamaan batasan pada 
hasil yang ditampilkan dalam kolom loading dan path 
coefficients. 

- Dapat menangani pengamatan bila data salah atau hilang 
(missing observations) melalui tiga prosedur yang 
berbeda. 
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2.2.4. Rumah Sakit Kristen Mojowarno 
 Sejarah a.

Rumah Sakit Kristen Mojowarno yang beralamat di Jalan 
Merdeka No. 59 Mojowarno, Jombang, Jawa Timur 
merupakan lembaga pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh 
Gereja Kristen Jawi Wetan. Rumah sakit ini didirikan pada 6 
Juni 1894 oleh Gereja Kristen Jawi Wetan (diakonia gereja) 
dengan nama “Zendings Ziekenhuis te Mojowarno”. Pada saat 
perang kemerdekaan di tahun 1948 bangunan rumah sakit 
dihancurkan untuk alasan siasat bumi hangus. Bangunan 
rumah sakit dihancurkan dengan alasan bahwa rumah sakit 
tersebut dipakai sebagai Rumah Sakit Pertahanan Surabaya 
Selatan. Kemudian pada tahun 1949, rumah sakit dibangun 
kembali oleh masyarakat kristen di daerah Mojowarno dan 
diberi nama “Rumah Sakit Kristen Mojowarno” [6].  
 
b. Visi Rumah Sakit Kristen Mojowarno 
Visi dari Rumah Sakit Kristen Mojowarno adalah “menjadi 
rumah sakit yang terpercaya sebagai wujud kasih kepada Allah 
dan manusia” [6]. 
 
c. Misi Rumah Sakit Kristen Mojowarno 
Misi dari Rumah Sakit Kristen Mojowarno adalah sebagai 
berikut [6]. 
1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang holistik, terpadu, 

berkesinambungan berdasarkan iman, pengharapan dan 
kasih. 

2. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan 
terjangkau oleh masyarakat. 

3. Mengembangkan pelayanan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan kemajuan IPTEK. 

4. Aktif dalam pendidikan dan pengabdian masyarakat. 
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d. Sistem Informasi Rekam Medis Elektronik 
 

 
Gambar 2. 5 Alur Proses Bisnis Sistem Informasi RME 

 
Sistem informasi Rekam Medis Elektronik digunakan oleh 
Rumah Sakit Kristen Mojowarno sejak tahun 2013. Sistem 
informasi tersebut digunakan pada bagian UGD (Unit Gawat 
Darurat), farmasi, rawat jalan, rekam medis pasien, unit bedah 
sentral, keuangan, ICU, HCU, dan kamar rawat inap untuk 
melakukan pencatatan data kesehatan pasien yang saling 
terintegrasi. Fungsi dari sistem informasi RME ini adalah 
integrasi pencatatan daftar pasien yang sedang di rawat, 
pencatatan kunjungan pasien, pencetakan stiker dan tanda 
pengenal pasien, pencatatan diagnosa penyakit pasien, serta 
laporan kunjungan pasien ke rumah sakit. Sistem informasi 
RME tersebut terintegrasi dengan sistem lain pada rumah sakit 
seperti sistem pada bagian registrasi pasien, keuangan, serta 
farmasi. 
 

Alur Proses Bisnis Sistem Informasi Rekam Medis Elektronik

U
N

IT
 P

EL
A

Y
A

N
A

N
 

K
ES

EH
A

TA
N

R
EG

IS
TR

A
SI

P
EM

B
A

Y
A

R
A

N

Pasien

Perawat / Pengguna 
Sistem Informasi RME

Staff Keuangan

Staff Registrasi RME

Server 
Sistem Informasi RME

Server 
Sistem Informasi RME

Pasien

Pasien

Komputer Sistem Informasi RME  
Registrasi

Komputer Sistem Informasi RME 
di Unit Pelayanan Kesehatan

Komputer Sistem Informasi RME 
Administrasi

Unit Pelayanan Kesehatan: 
UGD, ICU, UBS, Fisioterapi, Radiologi, Laboratorium, Unit Rawat, Farmasi



23 
 

 
 

Gambar 2.5 menggambarkan alur proses bisnis sistem 
informasi RME. Ketika pasien datang ke rumah sakit, maka 
pasien perlu mendaftar di bagian registrasi rekam medis. 
Namun bila pasien telah memiliki kartu rekam medis, maka 
pasien tidak perlu melakukan pendaftaran ulang. Setelah 
terdata, maka pasien dapat memperoleh pelayanan kesehatan 
dari bagian-bagian lain seperti UGD, fisioterapi, radiologi, 
laboratorium, ICU, unit rawat inap, dan apotek. Unit terakhir 
yang menggunakan sistem RME adalah unit keuangan untuk 
dapat merekap biaya pengobatan pasien. Seluruh bagian dapat 
mengakses data pasien hanya bila pasien telah terdaftar dalam 
rekam medis. 
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e. Struktur Organisasi 

 
Gambar 2. 6 Struktur Organisasi Rumah Sakit Kristen Mojowarno (Rumah Sakit Kristen Mojowarno, 2015)
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
Metode penelitian atau metodologi merupakan sebuah tahapan 
pengerjaan tugas akhir. Bagian yang penting dalam pengerjaan 
tugas akhir agar dapat diselesaikan secara terarah, teratur, dan 
sistematis. Agar lebih mudah untuk dipahami, maka metode 
pengerjaan tugas akhir ini disajikan dalam bentuk flowchart 
atau bagan seperti Gambar 3.1. 
 
Bahan yang digunakan dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini 
adalah kerangka kerja HOT-Fit dari penelitian yang dilakukan 
oleh Maryati Mohd. Yusof (2006). Peralatan yang digunakan 
untuk membantu pengerjaan Tugas Akhir ini adalah Microsoft 
Word, Microsoft Excel, SPSS, dan GeSCA. 
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Gambar 3. 1 Metode Penelitian 

3.1 Tahap Perancangan 
Dalam tahap perancangan, terdapat lima proses utama, yaitu 
identifikasi kondisi organisasi, penentuan indikator, penentuan 
hipotesis, pembuatan kuesioner, dan uji kuesioner. 
 
3.1.1 Identifikasi Kondisi Organisasi 
Proses pertama dari penelitian ini adalah melakukan 
wawancara mengenai kondisi organisasi. Wawancara 
dilakukan kepada Ibu Sih Murwani dari bagian SDM Rumah 
Sakit Kristen Mojowarno serta Bapak Ageng dari bagian TI 
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Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Wawancara dilakukan untuk 
mendapatkan gambaran organisasi  seperti struktur organisasi, 
jumlah pengguna sistem informasi RME dan proses bisnis 
mengenai penggunaan sistem informasi RME yang menjadi 
obyek penelitian. 
 
3.1.2 Penentuan Variabel dan Pernyataan 
Proses selanjutnya adalah penentuan variabel dan pernyataan. 
Setelah mengetahui kondisi organisasi (termasuk juga kondisi 
dari sistem informasi RME), maka selanjutnya adalah 
menentukan variabel apa saja yang digunakan dalam 
penelitian. Untuk menentukan variabel dan pernyataan, maka 
diperlukan pemetaan dari hasil wawancara pada proses 
identifikasi kondisi organisasi dengan model konseptual HOT-
Fit. Teknik pemetaan ini membutuhkan analisis agar sesuai 
dengan kondisi organisasi. Proses ini diperlukan untuk dapat 
menghasilkan variabel dan pernyataan penelitian yang akan 
berguna dalam proses penggalian data. 
 
3.1.3 Penentuan Hipotesis 
Setelah mengetahui kondisi organisasi dan indikator 
penelitian, maka selanjutnya adalah penentuan hipotesis 
penelitian. Hipotesis penelitian dibangun dari model 
konseptual penelitian. Melalui model konseptual penelitian 
akan terlihat hubungan antardimensi yang digunakan dalam 
penelitian. Hubungan antardimensi tersebut akan menjadi 
bahan dalam menentukan hipotesis penelitian. Dengan adanya 
hipotesis awal ini maka akan membantu dalam menjawab 
permasalahan penelitian. 
 
3.1.4 Pembuatan kuesioner 
Melalui indikator dan hipotesis yang dimiliki, maka 
selanjutnya adalah proses pembuatan kuesioner. Kuesioner 
dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami oleh calon 
responden yang merupakan perawat rumah sakit. Selain itu, 
kuesioner dibuat dengan mengelompokkan indikator 
pernyataan setiap dimensi di setiap segi penelitian (teknologi, 
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organisasi, manusia). Jawaban setiap pernyataan kuesioner 
menggunakan skala likert dari skala 1 hingga 4. Skala 1 untuk 
menyatakan sangat tidak setuju, skala 2 untuk menyatakan 
tidak setuju, skala 3 menyatakan setuju, dan skala 4 untuk 
menyatakan sangat setuju. Kuesioner dilengkapi dengan alasan 
pemilihan jawaban. Kuesioner yang dihasilkan dari proses ini 
akan menjadi alat utama dalam menggali data. 
 
3.1.5 Uji Kuesioner 
Sebelum kuesioner disebarkan ke seluruh responden, perlu 
dilakukan uji kuesioner. Uji kuesioner ini bertujuan agar setiap 
pernyataan di kuesioner adalah sama untuk banyak kondisi 
pengisian. Uji kuesioner dilakukan dengan jumlah responden 
minimal pengolahan data statistik SPSS sebanyak 30 orang. 
Pengujian ini adalah pengujian yang melihat reliabilitas dan 
validitas data kuesioner. Bila kuesioner telah valid dan 
reliabel, maka dapat dilanjutkan ke tahap implementasi. 
Namun bila ternyata hasil uji kuesioner adalah tidak valid 
dan/atau tidak reliabel, maka perlu dilakukan tinjauan ulang 
dengan membuat pernyataan kuesioner baru (kembali ke 
proses pembuatan kuesioner). 

3.2 Tahap Implementasi 
Dalam tahap implementasi, terdapat proses pengumpulan data, 
uji data kuesioner, dan uji hipotesis.  
 
3.2.1 Pengumpulan Data 
Pada proses pengumpulan data, kuesioner akan diberikan 
kepada sampel pengguna sistem informasi RME yaitu 67 
orang yang terdiri atas perawat, tenaga rekam medis, staff 
keuangan, staff di bagian farmasi, staff laboratorium, staff 
radiologi, dan staff fisioterapi untuk diisi. Hasil yang di dapat 
dari proses pengumpulan data ini adalah data kuesioner. 
 
3.2.2 Uji Data Kuesioner 
Setelah data kuesioner terkumpul, maka akan dilakukan proses 
pengujian data. Pengujian data yang dilakukan antara lain 
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adalah uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan SPSS. 
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui data yang 
dimiliki tersebut telah reliabel dan valid. 
 
Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk mengetaui nilai yang 
benar. Reliabilitas merupakan properti atau alat dari 
pengukuran instrumen yang mengakibatkan hal tersebut untuk 
memberikan hasil yang sama untuk input yang sama [23]. Uji 
Reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Cronbach’s Alpha. 
Sementara uji validitas adalah untuk menunjukkan sejauh 
mana nilai yang didapat benar-benar menyatakan hasil dari 
pengamatan yang ingin diukur. Uji validitas digunakan untuk 
mengetahui kelayakan butir-butir pertanyaan dalam suatu 
daftar (konstruk) pertanyaan dalam mendefinisikan suatu 
variabel [24]. 
 
Bila nantinya didapatkan data yang dikumpulkan belum 
reliabel atau belum valid, maka perlu diambil tindakan hingga 
data reliabel dan valid. Tindakan yang diambil dapat berupa 
penghapusan indikator ataupun melakukan pengambilan data 
ulang. Namun bila data telah reliabel dan valid, maka dapat 
dilanjutkan ke proses uji hipotesis. 
 
3.2.3 Uji Model Konseptual 
Uji model konseptual yang dilakukan merupakan pengujian 
untuk dapat membantu dalam melihat hasil outer model dan 
inner model. Pengujian tersebut dilakukan melalui perhitungan 
korelasi antarvariabel sesuai dengan model penelitian 
menggunakan GeSCA. Hasil perhitungan tersebut juga dapat 
mewakili pengaruh antarfaktor yang ada pada model 
konseptual penelitian. 

3.3 Tahap Pembahasan Hasil 
Tahap pembahasan hasil merupakan tahap untuk melakukan 
pendeskripsian hasil uji hipotesis, interpretasi hipotesis, 
pembahasan hasil penelitian, serta pemberian rekomendasi.  
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3.3.1 Pendeskripsian  Hasil Uji Model Konseptual 
Proses pendeskripsian hasil uji model konseptual ini 
diperlukan untuk dapat mengetahui hasil uji outer dan inner 
model dari pengujian GeSCA. Uji outer model diperlukan 
untuk melihat pengaruh dari setiap indikator pada variabel 
penelitian. Sementara hasil dari inner model diperlukan untuk 
mengetahui pengaruh antara dimensi satu dengan dimensi 
lainnya. Hasil dari proses ini dinamakan deskripsi hasil uji 
model konseptual. 
 
3.3.2 Interpretasi Hasil Uji Inner Model 
Interpretasi hasil uji inner model merupakan proses 
pembahasan hipotesis. Dari proses pendeskripsian hasil uji 
model konseptual  dihasilkan hasil uji inner model. Dari hasil 
uji inner model tersebut dapat dijelaskan mengenai diterima 
atau ditolaknya hipotesis berdasarkan perhitungan yang 
dilakukan. Hasil yang didapat dari proses ini  adalah 
penjelasan setiap hipotesis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini (disebut hasil interpretasi inner model). 
 
3.3.3 Pembahasan Hasil Implementasi Model 
Proses pembahasan hasil implementasi bertujuan untuk dapat 
mengetahuibagaimana hasil dari penerapan model kerangka 
kerja evaluasi HOT-Fit. Pembahasan ini lebih menerangkan 
hasil dari evaluasi yang dilakukan. Melalui hasil interpretasi 
inner model pada proses sebelumnya dapat dilakukan analisis 
untuk pembahasan hasil penelitian dengan melihat tiga segi 
dalam model penelitian (teknologi, manusia, dan organisasi). 
Hasil dari proses ini adalah hasil penelitian beserta 
penjelasannya yang membantu dalam menjawab permasalahan 
pertama mengenai hasil implementasi kerangka kerja HOT-Fit 
pada sistem informasi RME di Rumah Sakit Kristen 
Mojowarno.  
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3.3.4 Pemberian Rekomendasi 
Proses terakhir adalah proses pemberian rekomendasi. Melalui 
hasil penelitian yang di dapat maka dapat diberikan 
rekomendasi untuk rumah sakit. Rekomendasi diberikan 
berdasarkan pada pertanyaan terbuka pada kuesioner 
penelitian. Rekomendasi tersebut dapat membantu rumah sakit 
dalam memperbaiki atau juga meningkatkan kualitas 
sistemnya. Hasil dari proses ini adalah usulan rekomendasi 
yang menjawab permasalahan kedua. 
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BAB IV  
PERANCANGAN KONSEPTUAL 

 
Bab ini menjelaskan tentang kerangka konseptual model yang 
digunakan untuk melakukan implementasi kerangka kerja 
evaluasi pada Sistem Informasi Rekam Medis Elektronik 
(RME). 

4.1 Wawancara Kondisi Organisasi 
Untuk mengetahui kondisi organisasi, maka perlu dilakukan 
tahap wawancara kepada pihak manajemen rumah sakit. 
Berikut adalah susunan pertanyaan yang ditujukan kepada 
Bapak Ageng dari Divisi TI. 

 Bagaimana alur proses bisnis dari sistem informasi 
RME? 

 Apa dukungan manajemen rumah sakit terhadap 
implementasi sistem informasi RME? 

 Pada saat awal direncanakan, apakah pihak 
manajemen telah melakukan sosialisasi kepada 
seluruh pekerja dan perawat? 

 Apa alasan melakukan pengembangan sistem 
informasi Rekam Medis Elektronik? 

 Saat sistem informasi RME diimplementasikan, aspek 
apa saja yang ada pada sistem? 

 Bagaimana keadaan data yang disediakan oleh sistem 
informasi RME? 

 Bagaimana divisi TI melakukan pelayanan mengenai 
penggunaan sistem informasi RME? 

 Bagaimana kondisi penggunaan sistem informasi 
RME saat ini? 

 Apa manfaat yang ingin didapatkan dari sistem 
informasi RME? 

 Apakah ada kebutuhan yang diperlukan dalam sistem 
informasi RME namun belum terlaksana? 
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4.2 Identifikasi Variabel Penelitian 
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini. Variabel-variabel 
dikelompokkan berdasarkan tiga segi utama (segi technology, 
segi human, segi organization) dari penelitian dan satu 
dimensi akhir yaitu net benefits. Variabel-variabel penelitian 
ini diambil dari penelitian Maryati Mohd. Yusof (2006) 
mengenai kerangka kerja evaluasi HOT-Fit yang disesuaikan 
dengan hasil wawancara kondisi organisasi. 
 
4.2.1 Segi Technology 
Pada segi technology, terdapat 3 dimensi yaitu system quality, 
information quality, dan service quality. Pada setiap dimensi 
terdapat variabel-variabel yang disesuaikan dengan kondisi 
dari Rumah Sakit Kristen Mojowarno. 
 

 System Quality a.
System quality berkaitan dengan kualitas pada sistem 
informasi yang digunakan oleh Rumah Sakit Kristen 
Mojowarno yaitu RME. Berdasarkan kondisi dari organisasi 
maka pada dimensi system quality terdapat empat variabel 
yaitu ease of learning, ease of use, response time, dan security.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan divisi TI, pengguna 
diharapkan percaya bahwa sistem informasi RME mudah 
untuk dipelajari, mudah digunakan, merespon dengan cepat, 
serta menjaga keamanan data.  
 
Ease of learning berkaitan dengan menilai apakah sistem 
mudah untuk dipelajari oleh pengguna [4]. Ease of use menilai 
apakah pengguna sistem memandang sistem dari sisi 
kepuasan, kesesuaian, dan rasa senang dalam 
menggunakannya [5]. Response time merupakan kemampuan 
sistem dalam merespon setiap aksi [3]. Sementara security 
menyatakan keamanan data, sistem, dan setiap aspek dalam 
sistem bebas dari keraguan [25]. 
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 Information Quality b.
Information quality berkaitan dengan kualitas informasi pada 
sistem informasi yang digunakan oleh Rumah Sakit Kristen 
Mojowarno yaitu sistem informasi RME. Berdasarkan kondisi 
pada organisasi, maka didapatkan lima variabel penelitian 
yaitu accuracy, completeness, availability, timeliness, dan 
compatibility. Berdasarkan hasil wawancara dengan divisi TI, 
pengguna diharapkan percaya bahwa informasi berupa data 
kesehatan pasien yang disediakan sistem informasi RME 
adalah akurat, lengkap, selalu tersedia, tepat waktu, dan selalu 
sesuai. 
 
Variabel accuracy menilai keakuratan informasi yang 
diberikan oleh sistem kepada pengguna [26]. Completeness 
merupakan tingkatan di mana informasi memiliki kedalaman, 
dan ruang lingkup yang cukup untuk pekerjaan yang 
dikerjakan [27]. Availability menilai mengenai informasi yang 
selalu dapat diakses sesuai kebutuhan, saat dibutuhkan, dan di 
mana saja saat dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk 
memungkinkan akses ke informasi atau sumber yang telah 
diautorisasi [28]. Timeliness merupakan tingkatan dari usia 
informasi yang sesuai untuk pekerjaan yang dikerjakan [27]. 
Compatibilityberkaitan dengan informasi yang disediakan 
selalu sesuai walau berasal dari sumber yang berbeda, dengan 
kata lain adalah bahwa informasi selalu konsisten [29]. 
 

 Service Quality c.
Service quality berkaitan dengan kualitas layanan yang 
diberikan oleh penyedia sistem informasi (divisi TI) yang 
digunakan oleh Rumah Sakit Kristen Mojowarno yaitu sistem 
informasi RME. Berdasarkan kondisi pada organisasi, maka 
didapatkan empat variabel penelitian yaitu quick 
responsiveness, emphaty, follow-up service dan assurance. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan divisi TI, pengguna 
diharapkan percaya bahwa divisi TI perlu memberikan respon 
yang cepat saat dibutuhkan, memiliki rasa peduli, selalu 
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meninjau kembali, dan memilki kemampuan untuk dapat 
dipercaya. 
 
Variabel quick responsiveness berkaitan dengan kemampuan 
penyedia layanan sistem untuk membantu pihak rumah sakit 
dan memberikan layanan dengan cepat [25]. Emphaty 
merupakan syarat bagi penyedia layanan sistem untuk peduli, 
memberi perhatian pribadi bagi pelanggan [25]. Follow-up 
service adalah kemampuan untuk melaksanakan peninjauan 
ulang layanan yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya [5]. 
Sementara assurance merupakan pengetahuan dan kesopanan 
para karyawan penyedia layanan sistem serta kemampuan 
mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan [25]. 
 
4.2.2 Segi Human 
Pada segi human, terdapat 2 dimensi yaitu system use dan user 
satisfaction. Pada setiap dimensi terdapat variabel-variabel 
yang disesuaikan dengan kondisi dari Rumah Sakit Kristen 
Mojowarno. 
 

 System Use a.
System use  berkaitan dengan penggunaan sistem informasi 
RME. Berdasarkan kondisi pada organisasi, maka didapatkan 
dua variabel penelitian yaitu level of use dan knowledge. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan divisi TI, pengguna 
dinilai memiliki tingkat penggunaan dan pengetahuan yang 
baik terhadap penggunaan teknologi. 
Variabel level of use merupakan variabel yang mengukur  
tingkat peggunaan sistem oleh pengguna baik secara umum 
maupun spesifik [4]. Sementara variabel knowledge 
merupakan kemampuan pengguna dalam menggunakan sistem 
komputer [3]. 
 

 User Satisfaction b.
User satisfaction  berkaitan dengan perasaan pengguna dalam 
menggunakan sistem informasi RME. Berdasarkan kondisi 
pada organisasi, maka didapatkan dua variabel penelitian yaitu 
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perceived usefullness dan user satisfaction. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan divisi TI, pengguna belum lama bekerja 
menggunakan sistem informasi RME. Maka diperlukan 
persepsi pengguna terhadap sistem dan perasaan pengguna 
saat menggunakan sistem yang dinilai baru bagi mereka. 
 
Variabel perceived usefullness merupakan tolok ukur untuk 
pengguna merasakan manfaat yang didapat melalui 
penggunaan sistem [30]. Sementara user satisfaction 
mengevaluasi bagaimana  pengalaman pengguna dalam 
menggunakan sistem [4]. 
 
4.2.3 Segi Organization 
Pada segi organization, terdapat 2 dimensi yaitu structure dan 
environment. Pada setiap dimensi terdapat variabel-variabel 
yang disesuaikan dengan kondisi dari Rumah Sakit Kristen 
Mojowarno. 
 

 Structure a.
Structure berkaitan dengan struktur atau kondisi internal pada 
organisasi (Rumah Sakit Kristen Mojowarno). Berdasarkan 
kondisi organisasi, maka didapatkan dua variabel yang 
mendukung yaitu top management support dan strategy. 
Menurut hasil wawancara, pihak manajemen rumah sakit 
sangat mendukung dalam penerapan sistem informasi RME. 
Selain itu pihak manajemen juga merencanakan terlebih 
dahulu sebelum melakukan implementasi sistem informasi 
RME. 
 
Variabel top management support menjelaskan mengenai 
dukungan yang diberikan manajemen dalam menerapkan dan 
menjalankan sistem informasi [30]. Sementara strategy 
menilai bagaimana organisasi menggunakan cara untuk 
mengembangkan maupun menerapkan sistem untuk mencapai 
tujuannya [11]. 
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 Environment b.
Environment  berkaitan dengan kondisi lingkungan eksternal 
pada organisasi (Rumah Sakit Kristen Mojowarno). 
Berdasarkan kondisi organisasi, maka didapatkan dua variabel 
yang mendukung yaitu competition dan communication. 
Menurut hasil wawancara, ada faktor-faktor yang berhubungan 
dengan komunikasi yang menjadi pendorong pengembangan 
sistem informasi RME. Selain itu nilai kompetisi yang 
dirasakan dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan 
membuat organisasi menerapkan sistem informasi RME. 
 
Variabel competition menjelaskan nilai kompetisi yang timbul 
sehingga mendorong organisasi untuk mengembangkan 
penggunaan sistem [31] [32]. Sementara communication 
merupakan tingkat komunikasi dalam organisasi yang 
mempengaruhi organisasi dan inovasi pada sistem informasi 
yang digunakan [33]. 
 
4.2.4 Net Benefits 
Pada dimensi net benefits, terdapat tiga variabel yang dinilai 
cukup mewakili pengukuran manfaat yang didapatkan dari 
penggunaan sistem informasi RME. Menurut hasil wawancara, 
sistem informasi RME dibuat untuk meningkatkan efektivitas 
dan efisiensi kinerja pengguna. Selain itu dengan adanya 
sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan 
kesehatan sehingga citra rumah sakit tetap baik. 
 
Variabel effectiveness menilai efektivitas yang didapat oleh 
pengguna dalam melakukan layanan kesehatan setelah 
menggunakan sistem [4]. Efficiency menilai efisiensi yang 
didapat pengguna dalam melakukan layanan kesehatan setelah 
menggunakan sistem [4]. Sementara direct benefits menilai 
dari segi manfaat tradisional dari sistem informasi [34]. 

4.3 Penentuan Kerangka Kerja Konseptual 
Setelah menentukan variabel-variabel yang dibutuhkan dalam 
melakukan penelitian, maka selanjutnya adalah menentukan 
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kerangka kerja konseptual penelitian. Pada subbab ini akan 
dibahas mengenai hubungan pada dimensi-dimensi penelitian 
yang selanjutnya akan disebut variabel penelitian dan juga 
hipotesis penelitian. 
 
Gambar 4.1 menunjukkan kerangka kerja konseptual untuk 
penelitian ini. Berikut adalah keterangan gambar. 
 
 System Quality (SYQ) 

- SYQ1: fitur sistem informasi RME mudah dipelajari 
- SYQ2: mudah dipelajari dalam hal berinteraksi 

dengan sistem 
- SYQ3: mudah digunakan karena telah terbiasa 
- SYQ4: menggunakan bahasa yang mudah dipahami 
- NSYQ3: susah digunakan 
- SYQ5: mengolah informasi atau data yang 

dimasukkan ke dalam sistem dengan cepat 
- SYQ6: menyajikan informasi atau data 

(menampilkan pada layar komputer) dengan cepat 
- SYQ7: dapat menjaga kerahasiaan data pasien (tidak 

terjadi kebocoran data pasien) 
- SYQ8: tidak pernah mengalami gangguan yang 

mengakibatkan kerusakan atau hilangnya data. 
 
 Information Quality (IQ) 

- IQ1: akurat (tidak mengandung kesalahan apapun) 
- IQ2: mudah diketahui bila terjadi kesalahan pada 

data  
- IQ3: jelas (mudah dipahami) 
- IQ4: selalu lengkap (tidak terpotong atau kurang) 
- IQ5: tepat (sesuai dengan kebutuhan) 
- NIQ3: sulit dipahami 
- IQ6: selalu dapat diakses kapan saja ketika 

dibutuhkan 
- IQ7: selalu dapat diakses dari setiap komputer yang 

terinstalasi sistem informasi RME 
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- IQ8: selalu sesuai dengan hak akses pengguna sistem 
informasi RME 

- IQ9: selalu up-to-date 
- IQ10: dapat diakses walau sudah tersimpan lama 
- IQ11: selalu terintegrasi 
- IQ12: tidak mengalami data ganda (data redundan) 
- IQ13: selalu dengan format yang sama. 

 
 Service Quality (SCQ) 

- SCQ1: dapat memberikan respon dengan cepat saat 
dibutuhkan 

- SCQ2: selalu menjawab pertanyaan dengan tepat 
sesuai yang diajukan pengguna mengenai sistem 

- SCQ3:dapat menunjukan sikap ramah dalam 
menyelesaikan permasalahan pada sistem informasi 
RME 

- NSCQ1: memberikan respon dengan lambat 
- SCQ4: memberikan perhatian individu kepada 

penguna mengenai penggunaan sistem informasi 
RME 

- SCQ5: dapat memelihara infrasturuktur yang 
mendukung sistem informasi RME 

- SCQ6: menghubungi kembali untuk menanyakan 
hambatan yang mungkin saya alami ketika terjadi 
perubahan pada sistem 

- SCQ7: selalu  dapat dipercaya dalam menyelesaikan 
permasalahan dari sistem informasi RME 

- SCQ8: selalu bersikap sopan ketika memberikan 
pelayanan 

 
 System Use (SU) 

- SU1: hanya menggunakan sistem informasi RME 
setiap akan memasukkan data yang berhubungan 
dengan pasien  

- SU2: sering menggunakan sistem informasi RME 
dalam bekerja 
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Gambar 4. 1 Kerangka Kerja Konseptual Penelitian
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- SU3: menggunakan komputer tanpa meminta 
bantuan pihak lain (tanpa bertanya kepada orang 
lain) 

- SU4: terbiasa menggunakan komputer dalam 
pekerjaan 

- NSU3: meminta bantuan pihak lain dalam 
menggunakan komputer 

 
 User Satisfaction (US) 

- US1: seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan 
rekam medis pasien dapat diselesaikan tanpa 
memerlukan proses manual  

- US2: dapat mengurangi kesalahan dalam bekerja 
- US3: puas bila bekerja menggunakan sistem 
- US4: mendapatkan pelayanan terbaik dari pengelola 

sistem informasi RME 
- NUS3: kecewa bila bekerja menggunakan sistem 

 
 Structure (S) 

- S1: memberikan dukungan penuh dalam menerapkan 
sistem informasi RME 

- S2: paham akan manfaat yang didapat dari 
penerapan sistem informasi RME 

- S3: memberikan pelatihan penggunaan sistem 
informasi RME 

- S4: merencanakan implementasi sistem informasi 
RME untuk mendukung program pelayanan 
kesehatan 

- S5: telah menginformasikan rencana pembuatan 
sistem informasi RME 

 
 Environment (E) 

- E1: faktor penerapan teknologi seperti yang 
dilakukan rumah sakit lain 

- E2: faktor peningkatan pelayanan kesehatan 
- E3: faktor memperlancar komunikasi mengenai data 

pasien 
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- E4: faktor memperlancar komunikasi mengenai 
proses rekap data pasien 

 
 Net Benefits (NB) 

- NB1: dapat meningkatkan efektivitas kinerja 
pengguna (sesuai dengan tujuan penggunaan sistem: 
merekap data kesehatan pasien) 

- NB2: membantu dalam meningkatkan kebenaran 
rekam data pasien 

- NB3: dapat membuat pengguna menyelesaikan 
pekerjaan saya dengan lebih cepat 

- NB4: dapat mengetahui update data pasien dari 
bagian lain yang berkaitan dengan pasien dengan 
cepat 

- NB5: dapat meningkatkan citra rumah sakit (contoh: 
jumlah pasien meningkat) 

- NB6: dapat meningkatkan kualitas pelayanan 
kesehatan (contoh: dapat mengurangi komplain dari 
pasien) 

 
4.3.1 Hubungan Antarvariabel 
Berdasarkan Gambar 4.1 terdapat dua area pada kerangka 
kerja konseptual, yaitu outer model dan inner model. Outer 
model ditunjukkan dengan hubungan antara variabel dengan 
indikator dalam model konseptual. Sementara inner model 
ditunjukkan dengan model struktural atau hubungan antara 
variabel satu dengan yang lainnya pada model konseptual. 
 
Pada penelitian ini model dibangun dengan adanya hubungan 
searah antara system quality, information quality, dan service 
quality dengan variabel system use, user satisfaction, idan 
structure. Kemudian terjadi hubungan dua arah atau hubungan 
timbal balik antara variabel system use dengan user 
satisfaction serta variabel structure dengan environment. 
Kemudian variabel-variabel seperti system use, user 
satisfaction, structure dan environment mempengaruhi 
manfaat yang diukur melalui variabel net benefits. Dari 
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hubungan-hubungan tersebut maka membentuk tujuh belas 
hipotesis penelitian. 
 
4.3.2 Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan hubungan antarvariabel yang ada, maka 
didapatkan tujuh belas hipotesis berikut. 
 

 Pengaruh Kualitas Sistem (System Quality) Terhadap a.
Penggunaan Sistem (System Use) 

Dalam penelitian yang dilakukan Yusof (2006) dinyatakan 
bahwa ada pengaruh atau dampak antara system quality 
dengan system use. Pengaruh atau dampak yang diberikan 
akan lebih baik bila secara signifikan sehingga dapat diketahui 
besarnya pengaruh yang diberikan. Berdasarkan penelitian 
tersebut maka didapatkan: 
Hipotesis 1 (H1): Kualitas sistem (system quality) 
berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan 
sistem (system use) 
 

 Pengaruh Kualitas Sistem (System Quality) Terhadap b.
Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) 

Dalam penelitian yang dilakukan Yusof (2006) dinyatakan 
bahwa ada pengaruh atau dampak antara system quality 
dengan user satisfaction. Pengaruh atau dampak yang 
diberikan akan lebih baik bila secara signifikan sehingga dapat 
diketahui besarnya pengaruh yang diberikan. Berdasarkan 
penelitian tersebut maka didapatkan: 
Hipotesis 2 (H2): Kualitas sistem (system quality) 
berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 
pengguna (user satisfaction) 
 

 Pengaruh Kualitas Sistem (System Quality) Terhadap c.
Struktur Pada Organisasi (Structure) 

Dalam penelitian yang dilakukan Yusof (2006) dinyatakan 
bahwa ada pengaruh atau dampak antara system quality 
dengan structure. Pengaruh atau dampak yang diberikan akan 
lebih baik bila secara signifikan sehingga dapat diketahui 
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besarnya pengaruh yang diberikan. Berdasarkan penelitian 
tersebut maka didapatkan: 
Hipotesis 3 (H3): Kualitas sistem (system quality) 
berpengaruh positif signifikan terhadap struktur pada 
organisasi (structure) 
 

 Pengaruh Kualitas Informasi (Information Quality) d.
Terhadap Penggunaan Sistem (System Use) 

Dalam penelitian yang dilakukan Yusof (2006) dinyatakan 
bahwa ada pengaruh atau dampak antara information quality 
dengan system use. Pengaruh atau dampak yang diberikan 
akan lebih baik bila secara signifikan sehingga dapat diketahui 
besarnya pengaruh yang diberikan. Berdasarkan penelitian 
tersebut maka didapatkan: 
Hipotesis 4 (H4): Kualitas informasi (information quality) 
berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan 
sistem (system use) 
 

 Pengaruh Kualitas Informasi (Information Quality) e.
Terhadap Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) 

Dalam penelitian yang dilakukan Yusof (2006) dinyatakan 
bahwa ada pengaruh atau dampak antara information quality 
dengan user satisfaction. Pengaruh atau dampak yang 
diberikan akan lebih baik bila secara signifikan sehingga dapat 
diketahui besarnya pengaruh yang diberikan. Berdasarkan 
penelitian tersebut maka didapatkan: 
Hipotesis 5 (H5): Kualitas informasi (information quality) 
berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 
pengguna (user satisfaction) 
 

 Pengaruh Kualitas Informasi (Information Quality) f.
Terhadap Struktur Pada Organisasi (Structure) 

Dalam penelitian yang dilakukan Yusof (2006) dinyatakan 
bahwa ada pengaruh atau dampak antara information quality 
dengan structure. Pengaruh atau dampak yang diberikan akan 
lebih baik bila secara signifikan sehingga dapat diketahui 
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besarnya pengaruh yang diberikan. Berdasarkan penelitian 
tersebut maka didapatkan: 
Hipotesis 6 (H6): Kualitas informasi (information quality) 
berpengaruh positif signifikan terhadap struktur pada 
organisasi (structure) 
 

 Pengaruh Kualitas Layanan (Service Quality) g.
Berpengaruh Positif Terhadap Penggunaan Sistem 
(System Use) 

Dalam penelitian yang dilakukan Yusof (2006) dinyatakan 
bahwa ada pengaruh atau dampak antara service quality 
dengan system use. Pengaruh atau dampak yang diberikan 
akan lebih baik bila secara signifikan sehingga dapat diketahui 
besarnya pengaruh yang diberikan. Berdasarkan penelitian 
tersebut maka didapatkan: 
Hipotesis 7 (H7): Kualitas layanan (service quality) 
berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan 
sistem (system use) 
 

 Pengaruh Kualitas Layanan (Service Quality) h.
Terhadap Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) 

Dalam penelitian yang dilakukan Yusof (2006) dinyatakan 
bahwa ada pengaruh atau dampak antara service quality 
dengan user satisfaction. Pengaruh atau dampak yang 
diberikan akan lebih baik bila secara signifikan sehingga dapat 
diketahui besarnya pengaruh yang diberikan. Berdasarkan 
penelitian tersebut maka didapatkan: 
Hipotesis 8 (H8): Kualitas layanan (service quality) 
berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 
pengguna (user satisfaction) 
 
 Pengaruh Kualitas Layanan (Service Quality) i.

Terhadap Struktur Pada Organisasi (Structure) 
Dalam penelitian yang dilakukan Yusof (2006) dinyatakan 
bahwa ada pengaruh atau dampak antara service quality 
dengan structure. Pengaruh atau dampak yang diberikan akan 
lebih baik bila secara signifikan sehingga dapat diketahui 
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besarnya pengaruh yang diberikan. Berdasarkan penelitian 
tersebut maka didapatkan: 
Hipotesis 9 (H9): Kualitas layanan (service quality) 
berpengaruh positif signifikan terhadap struktur pada 
organisasi (structure) 
 

 Pengaruh Penggunaan Sistem (System Use) Terhadap j.
Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) 

Dalam penelitian yang dilakukan Yusof (2006) dinyatakan 
bahwa ada pengaruh atau dampak antara system use dengan 
user satisfaction. Pengaruh atau dampak yang diberikan akan 
lebih baik bila secara signifikan sehingga dapat diketahui 
besarnya pengaruh yang diberikan. Berdasarkan penelitian 
tersebut maka didapatkan: 
Hipotesis 10 (H10): Penggunaan sistem (system use) 
berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 
pengguna (user satisfaction) 
 

 Pengaruh Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) k.
Terhadap Penggunaan Sistem (System Use) 

Dalam penelitian yang dilakukan Yusof (2006) dinyatakan 
bahwa ada pengaruh atau dampak antara user satisfaction 
dengan system use. Pengaruh atau dampak yang diberikan 
akan lebih baik bila secara signifikan sehingga dapat diketahui 
besarnya pengaruh yang diberikan. Berdasarkan penelitian 
tersebut maka didapatkan: 
Hipotesis 11 (H11): Kepuasan pengguna (user satisfaction) 
berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan 
sistem (system use) 
 
 Pengaruh Struktur Pada Organisasi (Structure) l.

Terhadap Lingkungan Organisasi (Environment) 
Dalam penelitian yang dilakukan Yusof (2006) dinyatakan 
bahwa ada pengaruh atau dampak antara structure dengan 
environment. Pengaruh atau dampak yang diberikan akan lebih 
baik bila secara signifikan sehingga dapat diketahui besarnya 
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pengaruh yang diberikan. Berdasarkan penelitian tersebut 
maka didapatkan: 
Hipotesis 12 (H12): Struktur pada organisasi (structure) 
berpengaruh positif signifikan terhadap lingkungan 
organisasi (environment) 
 

 Pengaruh Lingkungan Organisasi (Environment) m.
Terhadap Struktur Pada Organisasi (Structure) 

Dalam penelitian yang dilakukan Yusof (2006) dinyatakan 
bahwa ada pengaruh atau dampak antara environment dengan 
structure. Pengaruh atau dampak yang diberikan akan lebih 
baik bila secara signifikan sehingga dapat diketahui besarnya 
pengaruh yang diberikan. Berdasarkan penelitian tersebut 
maka didapatkan: 
Hipotesis 13 (H13): Lingkungan organisasi (environment) 
berpengaruh positif signifikan terhadap struktur pada 
organisasi (structure) 
 

 Pengaruh Penggunaan Sistem (System Use) Terhadap n.
Manfaat (Net Benefits) 

Dalam penelitian yang dilakukan Yusof (2006) dinyatakan 
bahwa ada pengaruh atau dampak antara system use dengan 
net benefits. Pengaruh atau dampak yang diberikan akan lebih 
baik bila secara signifikan sehingga dapat diketahui besarnya 
pengaruh yang diberikan. Berdasarkan penelitian tersebut 
maka didapatkan: 
Hipotesis 14 (H14): Penggunaan sistem (system use) 
berpengaruh positif signifikan terhadap manfaat (net 
benefits) 
 

 Pengaruh Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) o.
Terhadap Manfaat (Net Benefits) 

Dalam penelitian yang dilakukan Yusof (2006) dinyatakan 
bahwa ada pengaruh atau dampak antara user satisfaction 
dengan net benefits. Pengaruh atau dampak yang diberikan 
akan lebih baik bila secara signifikan sehingga dapat diketahui 
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besarnya pengaruh yang diberikan. Berdasarkan penelitian 
tersebut maka didapatkan: 
Hipotesis 15 (H15): Kepuasan Pengguna (user satisfaction) 
berpengaruh positif signifikan terhadap manfaat (net 
benefits) 
 

 Pengaruh Struktur Pada Organisasi (Structure) p.
Terhadap Manfaat (Net Benefits) 

Dalam penelitian yang dilakukan Yusof (2006) dinyatakan 
bahwa ada pengaruh atau dampak antara structure dengan net 
benefits. Pengaruh atau dampak yang diberikan akan lebih 
baik bila secara signifikan sehingga dapat diketahui besarnya 
pengaruh yang diberikan. Berdasarkan penelitian tersebut 
maka didapatkan: 
Hipotesis 16 (H16): Struktur pada organisasi (structure) 
berpengaruh positif signifikan terhadap manfaat (net 
benefits) 
 

 Pengaruh Lingkungan Organisasi (Environment) q.
Terhadap Manfaat (Net Benefits) 

Dalam penelitian yang dilakukan Yusof (2006) dinyatakan 
bahwa ada pengaruh atau dampak antara environment dengan 
net benefits. Pengaruh atau dampak yang diberikan akan lebih 
baik bila secara signifikan sehingga dapat diketahui besarnya 
pengaruh yang diberikan. Berdasarkan penelitian tersebut 
maka didapatkan: 
Hipotesis 17 (H17): Lingkungan organisasi (environment) 
berpengaruh positif signifikan terhadap manfaat (net 
benefits) 

4.4 Instrumen Penelitian 
Setelah menentukan variabel penelitian dan mengetahui 
hubungan antarvariabel sehingga membentuk hipotesis 
penelitian, maka selanjutnya adalah menentukan indikator. 
Indikator-indikator tersebut berguna untuk membuat kuesioner 
sebagai instrumen penelitian. Skala yang digunakan dalam 
kuesioner adalah skala 1 hingga 4 dengan penjelasan: 
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- Skala 1 menyatakan sangat tidak setuju 
- Skala 2 menyatakan tidak setuju 
- Skala 3 menyatakan setuju 
- Skala 4 menyatakan sangat setuju 

Bentuk kuesioner penelitian dapat dilihat pada lampiran C. 
 
Tabel 4.1 menjelaskan mengenai pernyataan yang menjadi 
indikator penelitian. 
 
Tabel 4. 1 Instrumen Penelitian 

N
o 

Indika-
tor 

Keterang-
an 

Indikator 
Pernyataan Sumber 

System Quality 

1 SYQ1 Ease of 
learning 

Sistem informasi RME 
Memiliki fitur yang 
mudah dipelajari karena 
adanya buku panduan 
dan atau fitur bantuan 
(help) 

(Abdel 
Nasser, 
2012) 
[30] 

2 SYQ2 Ease of 
learning 

Mudah dipelajari dalam 
hal berinteraksi dengan 
sistem informasi RME 

(Abdel 
Nasser, 
2012) 
[30] 

3 SYQ3 Ease of use 
Sistem informasi RME 
mudah digunakan karena 
telah terbiasa 

(Abdel 
Nasser, 
2012) 
[30] 

4 SYQ4 Ease of use 
Sistem informasi RME 
menggunakan bahasa 
yang mudah dipahami 

(Gable, 
Sadera, 
Chan, 2008) 
[35] 

5 NSYQ3 Ease of use Sistem informasi RME 
sulit untuk digunakan 

(Peneliti, 
2015) 

6 SYQ5 Response 
time 

Sistem informasi RM 
mengolah informasi atau 
data yang dimasukkan ke 
dalam sistem dengan 
cepat 

(Abdel 
Nasser, 
2012) 
[30] 
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N
o 

Indika-
tor 

Keterang-
an 

Indikator 
Pernyataan Sumber 

7 SYQ6 Response 
time 

Sistem informasi RM 
menyajikan informasi 
atau data (menampilkan 
pada layar komputer) 
dengan cepat 

(Abdel 
Nasser, 
2012) 
[30] 

8 SYQ7 Security 

Dapat menjaga 
kerahasiaan data pasien 
(tidak terjadi kebocoran 
data pasien) 

(Gable, 
Sadera, 
Chan, 2008) 
[35] 

9 SYQ8 Security 

Sistem informasi RME 
tidak pernah mengalami 
gangguan yang 
mengakibatkan 
kerusakan atau hilangnya 
data 

(Peneliti, 
2015) 

Information Quality 

1 IQ1 Accuracy 

Informasi pada sistem 
informasi RME akurat 
(tidak mengandung 
kesalahan apapun) 

(Abdel 
Nasser, 
2012) 
[30] 

2 IQ2 Accuracy 

Informasi pada sistem 
informasi RME mudah 
diketahui bila terjadi 
kesalahan pada data 

(Wang, 
Strong, 
1996) 
[27] 

3 IQ3 Accuracy 
Informasi pada sistem 
informasi RME jelas 
(mudah dipahami) 

(Gable, 
Sadera, 
Chan, 2008) 
[35] 

4 IQ4 Complete-
ness 

Informasi pada sistem 
informasi RME selalu 
lengkap (tidak terpotong 
atau kurang) 

(Abdel 
Nasser, 
2012) 
[30] 

5 IQ5 Complete-
ness 

Informasi pada sistem 
informasi RME tepat 
(sesuai dengan 
kebutuhan saya) 

(Abdel 
Nasser, 
2012) 
[30] 
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N
o 

Indika-
tor 

Keterang-
an 

Indikator 
Pernyataan Sumber 

6 NIQ3 Accuracy 
Informasi pada sistem 
informasi RME sulit 
dipahami 

(Peneliti, 
2015) 

7 IQ6 Availabili-
ty 

Informasi pada sistem 
informasi RME selalu 
dapat diakses kapan saja 
ketika dibutuhkan 

(Peneliti, 
2015) 

8 IQ7 Availabili-
ty 

Informasi pada sistem 
informasi RME selalu 
dapat diakses dari setiap 
komputer yang 
terinstalasi sistem 
informasi RME 

(Peneliti, 
2015) 

9 IQ8 Timeliness 

Informasi pada sistem 
informasi RME selalu 
sesuai dengan hak akses 
pengguna sistem 
informasi RME 

(Peneliti, 
2015) 

10 IQ9 Timeliness 
Informasi pada sistem 
informasi RME selalu 
up-to-date 

(Dasgupta, 
Xiao, 2008) 
[36] 

11 IQ10 Compatibi-
lity 

Informasi pada sistem 
informasi RME dapat 
diakses walau sudah 
tersimpan lama 

(Wayne, 
2000)  
[37] 

12 IQ11 Compatib-
ility 

Informasi pada sistem 
informasi RME selalu 
terintegrasi 

(Wayne, 
2000)  
[37] 

13 IQ12 Compatib-
ility 

Informasi pada sistem 
informasi RME tidak 
mengalami data ganda 
(data redundan) 

(Peneliti, 
2015) 

14 IQ13 Compatibi-
lity 

Informasi pada sistem 
informasi RME selalu 
dengan format yang 
sama 

(Peneliti, 
2015) 
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N
o 

Indika-
tor 

Keterang-
an 

Indikator 
Pernyataan Sumber 

Service Quality 

1 SCQ1 
Quick 
Respon-
siveness 

Divisi TI dapat 
memberikan respon 
dengan cepat saat 
dibutuhkan 

(Francis 
Buttle, 1996) 
[38] 

2 SCQ2 
Quick 
Respo-
nsiveness 

Divisi TI selalu 
menjawab pertanyaan 
dengan tepat sesuai yang 
diajukan pengguna 
mengenai sistem 

(Rahaman, 
2011) 
[39] 
 
 

3 SCQ3 Emphaty 

Divisi TI dapat 
menunjukan sikap ramah 
dalam menyelesaikan 
permasalahan pada 
sistem informasi RME 

(Peneliti, 
2015) 

4 NSCQ1 
Quick 
Respon-
siveness 

Divisi TI lambat dalam 
merespon saat 
dibutuhkan 

(Peneliti, 
2015) 

5 SCQ4 Emphaty 

Divisi TI memberikan 
perhatian individu 
kepada penguna 
mengenai penggunaan 
sistem informasi RME 

(Peneliti, 
2015) 

6 SCQ5 Follow-up 
Service 

Divisi TI dapat 
memelihara 
infrasturuktur yang 
mendukung sistem 
informasi RME 

(Peneliti, 
2015) 

7 SCQ6 Follow-up 
Service 

Divisi TI menghubungi 
saya kembali untuk 
menanyakan hambatan 
yang mungkin saya alami 
ketika terjadi perubahan 
pada sistem 

(Peneliti, 
2015) 

8 SCQ7 Assurance Divisi TI selalu  dapat 
dipercaya dalam 

(Francis 
Buttle, 1996) 
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N
o 

Indika-
tor 

Keterang-
an 

Indikator 
Pernyataan Sumber 

menyelesaikan 
permasalahan dari sistem 
informasi RME 

[38] 

9 SCQ8 Assurance 

Divisi TI selalu bersikap 
sopan ketika 
memberikan memberikan 
pelayanan 

(Francis 
Buttle, 1996) 
[38] 

System Use 

1 SU1 Level of 
use 

Pengguna hanya 
menggunakan sistem 
informasi RME setiap 
akan memasukkan data 
yang berhubungan 
dengan pasien 

(Abdel 
Nasser, 
2012) 
[30] 

2 SU2 Level of 
use 

Pengguna sering 
menggunakan sistem 
informasi RME dalam 
bekerja 

(Peneliti, 
2015) 

3 SU3 Knowledge 

Pengguna menggunakan 
komputer tanpa meminta 
bantuan pihak lain (tanpa 
bertanya kepada orang 
lain) 

(Abdel 
Nasser, 
2012) 
[30] 

4 SU4 Knowledge 
Pengguna terbiasa 
menggunakan komputer 
dalam pekerjaan 

(Abdel 
Nasser, 
2012) 
[30] 

5 NSU3 Knowledge 
Pengguna meminta 
bantuan orang lain untuk 
menggunakan komputer 

(Abdel 
Nasser, 
2012) 
[30] 

User Satisfaction 

1 US1 Perceived 
usefullness 

Seluruh pekerjaan yang 
berhubungan dengan 
rekam medis pasien 
dapat diselesaikan tanpa 

(Abdel 
Nasser, 
2012) 
[30] 
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N
o 

Indika-
tor 

Keterang-
an 

Indikator 
Pernyataan Sumber 

memerlukan proses 
manual 

2 US2 Perceived 
usefullness 

Pengguna dapat 
mengurangi kesalahan 
dalam bekerja 

(Peneliti, 
2015) 

3 US3 
User 
satisfac-
tion 

Pengguna puas bila 
bekerja menggunakan 
sistem 

(Abdel 
Nasser, 
2012) 
[30] 

4 US4 
User 
satisfac-
tion 

Pengguna mendapatkan 
pelayanan terbaik dari 
pengelola sistem 
informasi RME 

(Abdel 
Nasser, 
2012) 
[30] 

5 NUS3 
User 
satisfac-
tion 

Pengguna kecewa bila 
bekerja menggunakan 
sistem 

(Abdel 
Nasser, 
2012) 
[30] 

Structure 

1 S1 
Top 
manageme
nt support 

Pihak manajemen rumah 
sakit memberikan 
dukungan penuh dalam 
menerapkan sistem 
informasi RME 

(Premkumar, 
Roberts, 
1999) 
[40] 

2 S2 
Top 
manageme
nt support 

Pihak manajemen rumah 
sakit paham akan 
manfaat yang didapat 
dari penerapan sistem 
informasi RME 

(Premkumar, 
Roberts, 
1999) 
[40] 

3 S3 
Top 
manageme
nt support 

Pihak manajemen rumah 
sakit memberikan 
pelatihan penggunaan 
sistem informasi RME 

(Abdel 
Nasser, 
2012) 
[30] 

4 S4 Strategy 

Pihak manajemen rumah 
sakit merencanakan 
implementasi sistem 
informasi RME untuk 

(Abdel 
Nasser, 
2012) 
[30] 
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N
o 

Indika-
tor 

Keterang-
an 

Indikator 
Pernyataan Sumber 

mendukung program 
pelayanan kesehatan 

5 S5 Strategy 

Pihak manajemen rumah 
sakit telah 
menginformasikan 
rencana pembuatan 
sistem informasi RME 

(Peneliti, 
2015) 

Environment 

1 E1 Competi-
tion 

Penerapan teknologi 
seperti yang dilakukan 
rumah sakit lain 
mendorong 
pengembangan sistem 
informasi RME 

(Peneliti, 
2015) 

2 E2 Competi-
tion 

Faktor peningkatan 
pelayanan kesehatan 
mendorong 
pengembangan sistem 
informasi RME 

(Peneliti, 
2015) 

3 E3 Commu-
nication 

Faktor memperlancar 
komunikasi mengenai 
data pasien mendorong 
pengembangan sistem 
informasi RME 

(Premkumar, 
Roberts, 
1999) 
[40] 

4 E4 Commu-
nication 

Faktor memperlancar 
komunikasi mengenai 
proses rekap data pasien 
mendorong 
pengembangan sistem 
informasi RME 

(Peneliti, 
2015) 

Net Benefits 

1 NB1 Effective-
ness 

Pengguna dapat 
meningkatkan efektivitas 
kinerja saya (sesuai 
dengan tujuan 
penggunaan sistem: 

(Peneliti, 
2015) 
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N
o 

Indika-
tor 

Keterang-
an 

Indikator 
Pernyataan Sumber 

merekap data kesehatan 
pasien) 

2 NB2 Effective-
ness 

Membantu dalam 
meningkatkan kebenaran 
rekam data pasien 

(Peneliti, 
2015) 

3 NB3 Efficiency 

Dapat membuat 
pengguna menyelesaikan 
pekerjaan saya dengan 
lebih cepat 

(Abdel 
Nasser, 
2012) 
[30] 

4 NB4 Efficiency 

Pengguna dapat 
mengetahui update data 
pasien dari bagian lain 
yang berkaitan dengan 
pasien dengan cepat 

(Peneliti, 
2015) 

5 NB5 Direct 
benefits 

Dapat meningkatkan 
citra rumah sakit 
(contoh: jumlah pasien 
meningkat) 

(Abdel 
Nasser, 
2012) 
[30] 

6 NB6 Direct 
benefits 

Dapat meningkatkan 
kualitas pelayanan 
kesehatan (contoh: dapat 
mengurangi komplain 
dari pasien) 

(Abdel 
Nasser, 
2012) 
[30] 

 

4.5 Subyek dan Obyek Penelitian 
Subyek penelitian ini adalah sistem informasi Rekam Medis 
Elektronik yang digunakan oleh Rumah Sakit Kristen 
Mojowarno. Sistem informasi RME ini dioperasikan oleh: 

 126 perawat 
 14 tenaga rekam medis 
 17 staff keuangan 
 22 staff di bagian farmasi 
 9 staff laboratorium 
 3 staff radiologi 
 6 staff fisioterapi 
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Jumlah keseluruhan dari pengguna adalah 197 orang. Untuk 
mendapatkan sampel yang dapat mewakili populasi tersebut, 
maka penentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
rumus Slovin. Rumus Slovin adalah sebagai berikut: 

n    
 

          
 

Keterangan : 
n = ukuran sample 
N = ukuran populasi 
E = persentase toleransi kesalahan karena kesalahan 

pengambilan sampel 
 
Sehingga diperoleh : 
         n  =    

               
 

        =    

       
 

                       = 66,63  
= 67orang 

 
Maka responden sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
adalah sebanyak 67 pegawai Rumah Sakit Kristen Mojowarno 
yang menggunakan sistem informasi RME untuk operasional 
maupun untuk manajerial (pelaporan). 
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BAB V 
IMPLEMENTASI 

 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai proses implementasi 
berupa pengolahan data dari responden melalui kuesioner. Bab 
ini akan menjelaskan tentang dimensi-dimensi system quality, 
information quality, service quality, system use, user 
satisfaction, structure, dan environment yang mempengaruhi 
net benefits pada penggunaan sistem informasi Rekam Medis 
Elektronik (RME) di Rumah Sakit Kristen Mjowarno sesuai 
dengan kerangka kerja HOT-Fit yang digunakan dalam 
penelitian ini dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 17.0 
dan GeSCA. 

5.1 Profil Responden 
Berdasarkan perhitungan sampel responden yang dilakukan 
sebelumnya, penelitian ini memerlukan minimal 67 orang 
responden. Dalam pelaksanaan penelitian didapatkan sampel 
responden sebanyak 87 orang yang bekerja di Rumah Sakit 
Kristen Mojowarno dan merupakan pengguna dari sistem 
informasi RME baik secara operasional maupun untuk 
manajerial (pelaporan). 
 
Responden diminta menjawab pernyataan-pernyataan dalam 
kuesioner dengan memilih antara skala 1 hingga 4. Di mana 
skala 1 menyatakan sangat tidak setuju, skala 2 menyatakan 
tidak setuju, skala 3 menyatakan setuju, skala 4 menyatakan 
sangat setuju. Responden juga diminta mengisi pertanyaan 
terbuka sebagai bahan untuk analisis hasil perhitungan data. 

5.2 Hasil Wawancara dan Saran Responden 

Dalam melakukan penelitian ini, selain responden diminta 
menjawab dengan skala pada pernyataan, terdapat beberapa 
hasil dari wawancara dengan divisi TI serta hasil dari 
pertanyaan terbuka. Hasil dari wawancara dan saran responden 
ini adalah untuk mengetahui keadaan sistem informasi RME 
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saat ini. Hal ini akan membantu dalam melakukan interpretasi 
hasil uji inner model dan pemberian rekomendasi. 
 
5.2.1 Hasil Wawancara 
Hasil wawancara dengan divisi TI dapat dilihat lebih jelas 
pada Lampiran B. Kesimpulan hasil wawancara divisi TI 
mengenai kondisi sistem informasi RME adalah sebagai 
berikut. 

 Sistem informasi RME merupakan sistem informasi 
yang wajib digunakan (mandatory use) oleh perawat 
di Rumah Sakit Kristen Mojowarno (WA5). 

 Perlu adanya integrasi dengan server BPJS untuk 
memudahkan pelayanan kepada pasien pengguna 
BPJS (WA7). 

 Perlu untuk membantu pelaporan otomatis untuk 
manajerial serta pemerintah seperti fungsi SIM-RS 
(WA5) 

 Pekerjaan rekam data kesehatan tidak murni 
menggunakan sistem saja melainkan masih 
menggunakan kertas (cara manual) (WA5). 

 Pihak manajemen pernah melakukan penyebaran 
kuesioner mengenai kesiapan pekerja dan perawat 
dalam menggunakan sistem informasi RME namun 
dapat dinyatakan adanya ketakutan pekerja dan 
perawat dalam mengisikan jawaban tersebut. 
Ketakutan diakibatkan adanya tanda tangan direktur 
dan pencantuman nama mereka (WA3). 

 
5.2.2 Saran Responden Penelitian 
Kumpulan saran dari responden lebih jelas dapat dilihat pada 
Lampiran C. Kesimpulan dari saran responden yang 
dinyatakan melalui pertanyaan terbuka adalah sebagai berikut. 

 Sistem yang dibuat tidak berdasarkan alur proses 
bisnis sehingga membuat fitur banyak yang tidak 
sesuai (SR1). 
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 Perlu adanya penambahan fitur seperti view history 
pasien dan biaya berobat pasien untuk membantu 
perawat dalam melihat riwayat kesehatan pasien 
(SR2). 

 Sistem kurang sistematis, terlalu sering berubah 
(SR3). 

 Susah bila ingin cetak langsung sehingga harus pindah 
komputer (SR4). 

 Diperlukan tambahan fitur rawat jalan atau rawat inap 
(SR5). 

 Ukuran font yang digunakan terlalu kecil. Ukuran 
tulisan yang kecil membuat pengguna yang memiliki 
masalah dengan pengelihatan (berkacamata ataupun 
mata tua) merasa kesusahan (SR6). 

 Sistem dinilai rumit dan kurang praktis (SR7). 
 Sistem informasi RME sering lemot sehingga 

menghambat kinerja perawat saat hendak 
memasukkan data ataupun mengakses data dari sistem 
(SR8). 

 Sistem lambat menyebabkan data sering terlambat 
untuk dapat diakses bagian lain (SR9). 

 Perlu dijaga dan ditingkatkan keamanan sistem agar 
data lebih terjaga (SR10). 

 Sistem sering mengalami error sehingga menghambat 
pelayanan kesehatan (SR11). 

 Terkadang sistem tidak dapat menjalankan fungsi 
“simpan” sehingga data yang dimasukkan ke sistem 
tidak tersimpan (SR12). 

 Harusnya format data dilengkapi dengan nomor 
registrasi karena bagian keuangan membutuhkan 
nomor registrasi (SR13). 

 Kerap kali terjadi kesalahan pencatatan data kesehatan 
pasien. Ketika pengguna memasukkan data kesehatan 
pasien, terkadang sering mengalami kesalahan. 
Kesalahan daripada pengguna (human error) tersebut 
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dapat merugikan pengguna lainnya, terutama pada unit 
rawat inap dan rawat jalan (SR14). 

 Ketepatan data rendah karena alasan sistem yang tidak 
disesuaikan dengan proses bisnis. Hal ini membuat 
pengguna bingung dan cenderung terjadi human error 
(SR15). 

 Data yang dibutuhkan masih kurang lengkap (SR16). 
 Data yang keluar pada sistem informasi RME belum 

satu jalur (SR17). 
 Data kadang tidak langsung terintegrasi dengan unit 

lain dan kadang terjadi data yang ganda (SR18). 
 Sosialisasi oleh Divisi TI tidak menyeluruh kepada 

seluruh pengguna apabila ada format yang diganti 
(SR19). 

 Dibutuhkan buku panduan untuk dapat memperlancar 
penggunaan (SR20). 

 Bila ada petugas khusus mungkin akan membantu dan 
mengurangi hambatan (SR21). 

 Diharapkan terrealisasi pelatihan penggunaan sistem 
RME (SR22). 

 Pengguna mengharapkan tidak ada pekerjaan manual 
(SR23). 

 Diharapkan adanya kerja sama dan saling mendukung 
antarbagian (SR24). 

 Pengguna mengharapkan agar semua dapat 
menggunakan sistem RME dengan baik (SR25). 

5.3 Analisis Deskriptif 
Pada bagian ini akan dibahas mengenai analisis deskriptif dari 
data yang telah terkumpul. Analisis deskriptif terdiri dari 
deskriptif statistik, uji instrumen penelitian, dan deskriptif 
statistik variabel penelitian. 
 
5.3.1 Deskriptif Statistik Responden 
Deskriptif statistik dalam penelitian ini dibagi atas usia 
responden dan bagian pengguna dalam organisasi. Metode 
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sampling yang digunakan adalah disproportionate stratified 
random sampling, yaitu teknik yang digunakan untuk 
menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tapi kurang 
proposional. Dalam penelitian ini responden ditentukan 
berdasarkan area kerja atau unit yang menggunakan sistem 
informasi RME. Akan tetapi jumlah pengguna dalam setiap 
area kerja tidaklah sama. Oleh karena itu digunakan metode 
disproportionate stratified random sampling 
 

 Usia Responden a.
Pada penelitian ini didapatkan 87 responden dengan jumlah 
pengguna berusia 19-29 tahun adalah 37 orang, 30-39 tahun 
sebesar 23 orang, 39-49 tahun sebesar 19 orang, serta usia >49 
tahun adalah 8 orang. Dapat diketahui bahwa responden 
terbanyak berada pada usia 19-29 tahun. Responden paling 
sedikit berada pada usia lebih dari 49 tahun. Gambar 5.1 
menunjukkan persentase responden penelitian. 
 

 
Gambar 5. 1 Deskriptif Statistik Usia Responden 

 
 Area Kerja Pengguna b.

Pada penelitian ini didapatkan 87 responden dengan jumlah 
pengguna dari bagian farmasi sebanyak 14 orang, dari bagian 
fisioterapi sebanyak 5 orang, dari bagian keuangan sebanyak 6 

43% 

26% 

22% 

9% 

19-29 tahun

30-39 tahun

39-49 tahun

>49 tahun
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orang, dari bagian perawat sebanyak 51 orang, bagian 
radiologi adalah 3 orang, dan bagian rekam medis adalah 8 
orang. Dapat diketahui bahwa responden terbanyak bekerja 
pada area kerja perawat. Sementara responden paling sedikit 
adalah pada area kerja di radiologi. Gambar 5.2 berikut 
menunjukkan persentase jumlah responden dari beberapa 
bagian. 
 

 
Gambar 5. 2 Deskriptif Statistik Area Kerja Responden 

 
5.3.2 Uji Instrumen Penelitian 
Uji instrumen penelitian dalam penelitian ini terdiri atas uji 
reliabilitas, uji validitas, dan uji linearitas. 
 

 Uji Reliabilitas a.
Reliabilitas merupakan properti atau alat dari pengukuran 
instrumen yang mengakibatkan hal tersebut untuk memberikan 
hasil yang sama untuk input yang sama [23]. Uji Reliabilitas 
dilakukan dengan melihat nilai Cronbach’s Alpha. Suatu data 
dapat dikatakan reliabel bila memiliki nilai Cronbach’s Alpha 
> 0,6. Dengan nilai Cronbach’s Alpha > 0,6 maka data 
memiliki konsistensi yang dapat diterima. 
 

16% 

6% 

7% 

59% 

3% 
9% Farmasi

Fisioterapi

Keuangan

Perawat

Radiologi

Rekam Medis
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Tabel 5. 1 Reliabilitas Variabel Penelitian (Olahan SPSS, 2015) 
Variabel Penelitian Koefisien 

Cronbach’s Alpha 
Keterangan 

System Quality 0,746 Reliabel 
Information Quality 0,793 Reliabel 
Service Quality 0,733 Reliabel 
System Use 0,650 Reliabel 
User Satisfaction 0,649 Reliabel 
Structure 0,717 Reliabel 
Environment 0,816 Reliabel 
Net Benefits 0,793 Reliabel 

 
Berdasarkan hasil pengujian dengan SPSS yang ditunjukkan 
pada Tabel 5.1, maka didapatkan bahwa semua variabel 
memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih dari 0,6. 
 

 Uji Validitas b.
Uji validitas adalah untuk menunjukkan sejauh mana nilai 
yang didapat benar-benar menyatakan hasil dari pengamatan 
yang ingin diukur. Uji validitas digunakan untuk mengetahui 
kelayakan butir-butir pertanyaan dalam suatu daftar (konstruk) 
pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel [24]. Suatu 
data dapat dikatakan valid bila nilai Pearson Correlation lebih 
besar dari nilai tabel-r. Nilai tabel-r yang didapatkan 
berdasarkan hasil perhitungan dengan tingkat signifikansi 0,01 
adalah 0,2748.  
 
Tabel 5. 2 Uji Validitas Variabel System Quality (Olahan SPSS, 2015) 

Indikator Pearson 
Correlation 

Nilai Tabel-
r 

Keterangan 

SYQ1 0,693 0,2748 Valid 
SYQ2 0,749 0,2748 Valid 
SYQ3 0,670 0,2748 Valid 
SYQ4 0,661 0,2748 Valid 

NSYQ3 0,580 0,2748 Valid 
SYQ5 0,610 0,2748 Valid 
SYQ6 0,606 0,2748 Valid 
SYQ7 0,563 0,2748 Valid 
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Indikator Pearson 
Correlation 

Nilai Tabel-
r 

Keterangan 

SYQ8 0,364 0,2748 Valid 
 
Berdasarkan Tabel 5.2 nilai Pearson Correlation pada 
indikator-indikator di variabel sysem quality memiliki nilai 
lebih besar daripada  nilai pada tabel-r. Maka dapat diketahui 
bahwa semua indikator pada variabel system quality 
dinyatakan valid. 
 
Tabel 5. 3 Uji Validitas Variabel Information Quality (Olahan SPSS, 
2015) 

Indikator Pearson 
Correlation Nilai Tabel-r Keterangan 

IQ1 0,420 0,2748 Valid 
IQ2 0,477 0,2748 Valid 
IQ3 0,733 0,2748 Valid 
IQ4 0,438 0,2748 Valid 
IQ5 0,586 0,2748 Valid 

NIQ3 0,550 0,2748 Valid 
IQ6 0,505 0,2748 Valid 
IQ7 0,581 0,2748 Valid 
IQ8 0,468 0,2748 Valid 
IQ9 0,639 0,2748 Valid 
IQ10 0,610 0,2748 Valid 
IQ11 0,385 0,2748 Valid 
IQ12 0,432 0,2748 Valid 
IQ13 0,579 0,2748 Valid 

 
Berdasarkan Tabel 5.3 nilai Pearson Correlation pada 
indikator-indikator di variabel information quality memiliki 
nilai lebih besar daripada nilai pada tabel-r. Maka dapat 
diketahui bahwa semua indikator pada variabel information 
quality dinyatakan valid. 
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Tabel 5. 4 Uji Validitas Variabel Service Quality (Olahan SPSS, 2015) 

Indikator Pearson 
Correlation Nilai Tabel-r Keterangan 

SCQ1 0,699 0,2748 Valid 
SCQ2 0,634 0,2748 Valid 
SCQ3 0,672 0,2748 Valid 

NSCQ1 0,341 0,2748 Valid 
SCQ4 0,308 0,2748 Valid 
SCQ5 0,609 0,2748 Valid 
SCQ6 0,573 0,2748 Valid 
SCQ7 0,748 0,2748 Valid 
SCQ8 0,585 0,2748 Valid 

 
Berdasarkan Tabel 5.4 nilai Pearson Correlation pada 
indikator-indikator di variabel service quality memiliki nilai 
lebih besar daripada nilai pada tabel-r. Maka dapat diketahui 
bahwa semua indikator pada variabel service quality 
dinyatakan valid. 
 
Tabel 5. 5 Uji Validitas Variabel System Use (Olahan SPSS, 2015) 

Indikator Pearson 
Correlation Nilai Tabel-r Keterangan 

SU1 0,515 0,2748 Valid 
SU2 0,529 0,2748 Valid 
SU3 0,766 0,2748 Valid 
SU4 0,753 0,2748 Valid 

NSU3 0,646 0,2748 Valid 
 

Berdasarkan Tabel 5.5 nilai Pearson Correlation pada 
indikator-indikator di variabel sysem use memiliki nilai lebih 
besar daripada nilai pada tabel-r. Maka dapat diketahui bahwa 
semua indikator pada variabel system use dinyatakan valid. 
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Tabel 5. 6 Uji Validitas Variabel User Satisfaction (Olahan SPSS, 2015) 

Indikator Pearson 
Correlation Nilai Tabel-r Keterangan 

US1 0,710 0,2748 Valid 
US2 0,710 0,2748 Valid 
US3 0,561 0,2748 Valid 
US4 0,749 0,2748 Valid 

NUS3 0,501 0,2748 Valid 
 

Berdasarkan Tabel 5.6 nilai Pearson Correlation pada 
indikator-indikator di variabel user satisfaction memiliki nilai 
lebih besar daripada nilai pada tabel-r. Maka dapat diketahui 
bahwa semua indikator pada variabel user satisfaction 
dinyatakan valid. 
 
Tabel 5. 7 Uji Validitas Variabel Structure (Olahan SPSS, 2015) 

Indikator Pearson 
Correlation Nilai Tabel-r Keterangan 

S1 0,776 0,2748 Valid 
S2 0,770 0,2748 Valid 
S3 0,637 0,2748 Valid 
S4 0,625 0,2748 Valid 
S5 0,600 0,2748 Valid 

 
Berdasarkan Tabel 5.7 nilai Pearson Correlation pada 
indikator-indikator di variabel structure memiliki nilai lebih 
besar daripada nilai pada tabel-r. Maka dapat diketahui bahwa 
semua indikator pada variabel structure dinyatakan valid. 

 
Tabel 5. 8 Uji Validitas Variabel Environment (Olahan SPSS, 2015) 

Indikator Pearson 
Correlation Nilai Tabel-r Keterangan 

E1 0,698 0,2748 Valid 
E2 0,851 0,2748 Valid 
E3 0,862 0,2748 Valid 
E4 0,810 0,2748 Valid 
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Berdasarkan Tabel 5.8 nilai Pearson Correlation pada 
indikator-indikator di variabel environment memiliki nilai 
lebih besar daripada nilai pada tabel-r. Maka dapat diketahui 
bahwa semua indikator pada variabel environment dinyatakan 
valid. 

 
Tabel 5. 9 Uji Validitas Variabel Net Benefits (Olahan SPSS, 2015) 

Indikator Pearson 
Correlation Nilai Tabel-r Keterangan 

NB1 0,808 0,2748 Valid 
NB2 0,737 0,2748 Valid 
NB3 0,735 0,2748 Valid 
NB4 0,569 0,2748 Valid 
NB5 0,676 0,2748 Valid 
NB6 0,667 0,2748 Valid 

 
Berdasarkan Tabel 5.9 nilai Pearson Correlation pada 
indikator-indikator di variabel net benefits memiliki nilai lebih 
besar daripada nilai pada tabel-r. Maka dapat diketahui bahwa 
semua indikator pada variabel net benefits dinyatakan valid. 
 

 Uji Linearitas c.
Uji linearitas diperlukan untuk dapat mengetahui konsistensi 
hubungan antara variabel satu dengan lainnya dalam model 
penelitian. Konsistensi tersebut direpresentasikan dari nilai 
signifikansi p dengan nilai p <0,05. Bila nilai p <0,05 maka 
dapat dikatakan bahwa hubungan tersebut linier. Uji linearitas 
dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS. 
Tabel 5.10 berikut merupakan hasil uji linearitas pada variabel 
penelitian ini. 
 

Tabel 5. 10 Hasil Uji Linearitas (Olahan SPSS, 2015) 
Variabel Linearitas Keterangan 

SYQ  SU 0,009 Signifikan linear 
SYQ  US 0,012 Signifikan linear 
SYQ  S 0,003 Signifikan linear 
IQ  SU 0,032 Signifikan linear 
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Variabel Linearitas Keterangan 
IQ  US 0,000 Signifikan linear 
IQ  S 0,001 Signifikan linear 

SCQ  SU 0,000 Signifikan linear 
SCQ  US 0,000 Signifikan linear 
SCQ  S 0,000 Signifikan linear 
SU  US 0,000 Signifikan linear 
US  SU 0,001 Signifikan linear 

S  E 0,000 Signifikan linear 
E  S 0,000 Signifikan linear 

SU  NB 0,001 Signifikan linear 
US  NB 0,000 Signifikan linear 
S  NB 0,000 Signifikan linear 
E  NB 0,000 Signifikan linear 

 
Berdasarkan Tabel 5.10 dapat diketahui bahwa semua 
hubungan antarvariabel dalam penelitian ini memiliki nilai 
signifikansi <0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa semua 
hubungan variabel pada penelitian ini adalah adalah signifikan 
linear. 
 
5.3.3 Deskriptif Statistik Variabel Penelitian 
Variabel pada penelitian ini dinilai dengan melihat dari nilai 
rata -rata dengan membuat kriteria berdasarkan pada interval 
kelas rata-rata. Interval kelas yang digunakan berdasarkan 
rumus : 
 

         
                              

               
 
   

 
      

 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, berikut adalah interval 
rata-rata pada tiap skala yang dirangkum pada Tabel 5.11 di 
bawah ini. 
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Tabel 5. 11 Interval Rata-Rata Mean (Peneliti, 2015) 
Interval rata – rata Penilaian 

1,00 ≤ x ≤ 1,75 Sangat tidak setuju 
1,76 ≤ x ≤ 2,50 Tidak setuju 
2,51 ≤ x ≤ 3,25 Setuju 
3,26 ≤ x ≤ 4,00 Sangat setuju 

 
Dengan berdasarkan Tabel 5.11 di atas, berikut ini merupakan 
hasil jawaban kuesioner dari masing-masing variabel 
penelitian yang diolah dengan menggunakan SPSS versi 17.0. 

 
Tabel 5. 12 Deskriptif Statistik Variabel SYQ 
Indikator Pernyataan 

Indikator 
Distribusi Jawaban Mean 

STS TS S SS 
SYQ1 Sistem 

informasi RME 
Memiliki fitur 
yang mudah 
dipelajari karena 
adanya buku 
panduan dan 
atau fitur 
bantuan (help) 

0 11 48 28 3,20 

SYQ2 Mudah 
dipelajari dalam 
hal berinteraksi 
dengan sistem 
informasi RME 

0 10 41 36 3,30 

SYQ3 Sistem 
informasi RME 
mudah 
digunakan 
karena telah 
terbiasa 

0 5 40 42 3,43 

SYQ4 Sistem 
informasi RME 
menggunakan 
bahasa yang 
mudah dipahami 

0 9 30 48 3,45 
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Indikator Pernyataan 
Indikator 

Distribusi Jawaban Mean 
STS TS S SS 

NSYQ3 Sistem 
informasi RME 
sulit untuk 
digunakan 

0 5 33 49 3,51 

SYQ5 Sistem 
informasi RM 
mengolah 
informasi atau 
data yang 
dimasukkan ke 
dalam sistem 
dengan cepat 

0 12 54 21 3,10 

SYQ6 Sistem 
informasi RM 
menyajikan 
informasi atau 
data 
(menampilkan 
pada layar 
komputer) 
dengan cepat 

0 9 51 27 3,17 

SYQ7 Dapat menjaga 
kerahasiaan data 
pasien (tidak 
terjadi 
kebocoran data 
pasien) 

0 10 43 34 3,40 

SYQ8 Sistem 
informasi RME 
tidak pernah 
mengalami 
gangguan yang 
mengakibatkan 
kerusakan atau 
hilangnya data 

0 11 63 13 2,62 

Rata-rata 3,24 
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Berdasarkan Tabel 5.12 didapatkan hasil rata-rata mean pada 
system quality adalah 3,24. Menurut interval yang digunakan 
dalam penelitian ini, hasil rata-rata mean berada di 2,51 ≤ x ≤ 
3,25 yang berarti hasil tersebut menunjukkan bahwa rata – rata 
responden setuju dengan pernyataan system quality. Hal ini 
berarti bahwa responden setuju bahwa system quality memang 
penting dalam sistem informasi RME yang digunakan. 
 
Tabel 5. 13 Deskriptif Statistik Variabel IQ 

Indikator Pernyataan 
Indikator 

Distribusi Jawaban Mean 
STS TS S SS 

IQ1 Informasi pada 
sistem 
informasi RME 
akurat (tidak 
mengandung 
kesalahan 
apapun) 

0 14 55 18 3,05 

IQ2 Informasi pada 
sistem 
informasi RME 
mudah 
diketahui bila 
terjadi 
kesalahan pada 
data 

0 7 66 14 3,08 

IQ3 Informasi pada 
sistem 
informasi RME 
jelas (mudah 
dipahami) 

0 4 36 47 3,49 

IQ4 Informasi pada 
sistem 
informasi RME 
selalu lengkap 
(tidak terpotong 
atau kurang) 

8 14 50 15 2,83 

IQ5 Informasi pada 
sistem 3 9 45 29 3,16 
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Indikator Pernyataan 
Indikator 

Distribusi Jawaban Mean 
STS TS S SS 

informasi RME 
tepat (sesuai 
dengan 
kebutuhan saya) 

NIQ3 Informasi pada 
sistem 
informasi RME 
sulit dipahami 

0 4 45 38 3,41 

IQ6 Informasi pada 
sistem 
informasi RME 
selalu dapat 
diakses kapan 
saja ketika 
dibutuhkan 

0 7 47 33 3,30 

IQ7 Informasi pada 
sistem 
informasi RME 
selalu dapat 
diakses dari 
setiap komputer 
yang terinstalasi 
sistem 
informasi RME 

0 5 45 37 3,37 

IQ8 Informasi pada 
sistem 
informasi RME 
selalu sesuai 
dengan hak 
akses pengguna 
sistem 
informasi RME 

0 7 67 13 3,07 

IQ9 Informasi pada 
sistem 
informasi RME 
selalu up-to-
date 

0 6 49 32 3,30 

IQ10 Informasi pada 0 0 50 37 3,43 
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Indikator Pernyataan 
Indikator 

Distribusi Jawaban Mean 
STS TS S SS 

sistem 
informasi RME 
dapat diakses 
walau sudah 
tersimpan lama 

IQ11 Informasi pada 
sistem 
informasi RME 
selalu 
terintegrasi 

0 0 69 18 3,21 

IQ12 Informasi pada 
sistem 
informasi RME 
tidak 
mengalami data 
ganda (data 
redundan) 

0 4 75 8 3,05 

IQ13 Informasi pada 
sistem 
informasi RME 
selalu dengan 
format yang 
sama 

0 9 70 8 2,99 

Rata-rata 3,19 
 
Berdasarkan Tabel 5.13 didapatkan hasil rata-rata mean pada 
information quality adalah 3,19. Menurut interval yang 
digunakan dalam penelitian ini, hasil rata-rata mean berada di 
2,51 ≤ x ≤ 3,25 yang berarti hasil tersebut menunjukkan bahwa 
rata – rata responden setuju dengan pernyataan information 
quality. Hal ini berarti bahwa responden setuju bahwa 
information quality memang penting dalam sistem informasi 
RME yang digunakan. 
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Tabel 5. 14 Deskriptif Statistik Variabel SCQ 
Indikator Pernyataan 

Indikator 
Distribusi Jawaban Mean 

STS TS S SS 
SCQ1 Divisi TI dapat 

memberikan 
respon dengan 
cepat saat 
dibutuhkan 

0 11 55 21 3,11 

SCQ2 Divisi TI selalu 
menjawab 
pertanyaan 
dengan tepat 
sesuai yang 
diajukan 
pengguna 
mengenai sistem 

2 11 53 21 3,07 

SCQ3 Divisi TI dapat 
menunjukan 
sikap ramah 
dalam 
menyelesaikan 
permasalahan 
pada sistem 
informasi RME 

0 8 53 26 3,21 

NSCQ1 Divisi TI lambat 
dalam merespon 
saat dibutuhkan 

1 8 46 32 3,25 

SCQ4 Divisi TI 
memberikan 
perhatian 
individu kepada 
penguna 
mengenai 
penggunaan 
sistem informasi 
RME 

6 14 56 11 2,83 

SCQ5 Divisi TI dapat 
memelihara 
infrasturuktur 
yang 

0 8 56 23 3,17 
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Indikator Pernyataan 
Indikator 

Distribusi Jawaban Mean 
STS TS S SS 

mendukung 
sistem informasi 
RME 

SCQ6 Divisi TI 
menghubungi 
saya kembali 
untuk 
menanyakan 
hambatan yang 
mungkin saya 
alami ketika 
terjadi 
perubahan pada 
sistem 

4 13 53 17 2,95 

SCQ7 Divisi TI selalu  
dapat dipercaya 
dalam 
menyelesaikan 
permasalahan 
dari sistem 
informasi RME 

0 12 50 25 3,15 

SCQ8 Divisi TI selalu 
bersikap sopan 
ketika 
memberikan 
memberikan 
pelayanan 

0 5 49 33 3,32 

Rata-rata 3,12 
 
Berdasarkan Tabel 5.14 didapatkan hasil rata-rata mean pada 
service quality adalah 3,12. Menurut interval yang digunakan 
dalam penelitian ini, hasil rata-rata mean berada di 2,51 ≤ x ≤ 
3,25 yang berarti hasil tersebut menunjukkan bahwa rata – rata 
responden setuju dengan pernyataan service quality. Hal ini 
berarti bahwa responden setuju bahwa service quality memang 
penting dalam sistem informasi RME yang digunakan. 
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Tabel 5. 15 Deskriptif Statistik Variabel SU 
Indikator Pernyataan 

Indikator 
Distribusi Jawaban Mean 

STS TS S SS 
SU1 Pengguna hanya 

menggunakan 
sistem informasi 
RME setiap 
akan 
memasukkan 
data yang 
berhubungan 
dengan pasien 

1 11 59 16 3,03 

SU2 Pengguna sering 
menggunakan 
sistem informasi 
RME dalam 
bekerja 

0 7 64 16 3,10 

SU3 Pengguna 
menggunakan 
komputer tanpa 
meminta 
bantuan pihak 
lain (tanpa 
bertanya kepada 
orang lain) 

0 23 53 11 2,86 

SU4 Pengguna 
terbiasa 
menggunakan 
komputer dalam 
pekerjaan 

0 14 47 26 3,14 

NSU3 Pengguna 
meminta 
bantuan orang 
lain untuk 
menggunakan 
komputer 

0 23 59 5 2,80 

Rata-rata 2,99 
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Berdasarkan Tabel 5.15 didapatkan hasil rata-rata mean pada 
system use adalah 2,99. Menurut interval yang digunakan 
dalam penelitian ini, hasil rata-rata mean berada di 2,51 ≤ x ≤ 
3,25 yang berarti hasil tersebut menunjukkan bahwa rata – rata 
responden setuju dengan pernyataan system use. Hal ini berarti 
bahwa responden setuju bahwa system use memang penting 
dalam sistem informasi RME yang digunakan. 

 
Tabel 5. 16 Deskriptif Statistik Variabel US 
Indikator Pernyataan 

Indikator 
Distribusi Jawaban Mean 

STS TS S SS 
US1 Seluruh pekerjaan 

yang berhubungan 
dengan rekam 
medis pasien 
dapat diselesaikan 
tanpa memerlukan 
proses manual 

1 37 37 12 2,69 

US2 Pengguna dapat 
mengurangi 
kesalahan dalam 
bekerja 

0 13 59 15 3,02 

US3 Pengguna puas 
bila bekerja 
menggunakan 
sistem 

0 4 62 21 3,20 

US4 Pengguna 
mendapatkan 
pelayanan terbaik 
dari pengelola 
sistem informasi 
RME 

0 11 55 21 3,11 

NUS3 Pengguna kecewa 
bila bekerja 
menggunakan 
sistem 

1 3 41 42 3,43 

Rata-rata 3,09 
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Berdasarkan Tabel 5.16 didapatkan hasil rata-rata mean pada 
user satisfaction adalah 3,09. Menurut interval yang 
digunakan dalam penelitian ini, hasil rata-rata mean berada di 
2,51 ≤ x ≤ 3,25 yang berarti hasil tersebut menunjukkan bahwa 
rata-rata responden setuju dengan pernyataan user satisfaction. 
Hal ini berarti bahwa responden setuju bahwa user satisfaction 
memang penting dalam sistem informasi RME yang 
digunakan. 
 
Tabel 5. 17 Deskriptif Statistik Variabel S 
Indikator Pernyataan 

Indikator 
Distribusi Jawaban Mean 

STS TS S SS 
S1 Pihak 

manajemen 
rumah sakit 
memberikan 
dukungan penuh 
dalam 
menerapkan 
sistem informasi 
RME 

1 7 44 35 3,30 

S2 Pihak 
manajemen 
rumah sakit 
paham akan 
manfaat yang 
didapat dari 
penerapan 
sistem informasi 
RME 

0 12 43 32 3,23 

S3 Pihak 
manajemen 
rumah sakit 
memberikan 
pelatihan 
penggunaan 
sistem informasi 
RME 

0 7 56 24 3,20 

S4 Pihak 0 8 57 22 3,16 
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Indikator Pernyataan 
Indikator 

Distribusi Jawaban Mean 
STS TS S SS 

manajemen 
rumah sakit 
merencanakan 
implementasi 
sistem informasi 
RME untuk 
mendukung 
program 
pelayanan 
kesehatan 

S5 Pihak 
manajemen 
rumah sakit 
telah 
menginformasik
an rencana 
pembuatan 
sistem informasi 
RME 

1 10 58 18 3,07 

Rata-rata 3,19 
 
Berdasarkan tabel 5.17 didapatkan hasil rata-rata mean pada 
structure adalah 3,19. Menurut interval yang digunakan dalam 
penelitian ini, hasil rata-rata mean berada di 2,51 ≤ x ≤ 3,25 
yang berarti hasil tersebut menunjukkan bahwa rata – rata 
responden setuju dengan pernyataan structure. Hal ini berarti 
bahwa responden setuju bahwa structure organisasi 
mempengaruhi penggunaan sistem informasi RME. 
 

Tabel 5. 18 Deskriptif Statistik Variabel E 
Indikator Pernyataan 

Indikator 
Distribusi Jawaban Mean 

STS TS S SS 
E1 Penerapan teknologi 

seperti yang 
dilakukan rumah 
sakit lain 

1 7 53 26 3,20 
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Indikator Pernyataan 
Indikator 

Distribusi Jawaban Mean 
STS TS S SS 

mendorong 
pengembangan 
sistem informasi 
RME 

E2 Faktor peningkatan 
pelayanan kesehatan 
mendorong 
pengembangan 
sistem informasi 
RME 

0 6 40 41 3,40 

E3 Faktor 
memperlancar 
komunikasi 
mengenai data 
pasien mendorong 
pengembangan 
sistem informasi 
RME 

0 3 39 45 3,48 

E4 Faktor 
memperlancar 
komunikasi 
mengenai proses 
rekap data pasien 
mendorong 
pengembangan 
sistem informasi 
RME 

0 2 40 45 3,49 

Rata-rata 3,39 
 
Berdasarkan Tabel 5.18 didapatkan hasil rata-rata mean pada 
environment adalah 3,39. Menurut interval yang digunakan 
dalam penelitian ini, hasil rata-rata mean berada di 2,51 ≤ x ≤ 
3,25 yang berarti hasil tersebut menunjukkan bahwa rata – rata 
responden setuju dengan pernyataan environment. Hal ini 
berarti bahwa responden setuju bahwa environment organisasi 
mempengaruhi penggunaan sistem informasi RME. 
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Tabel 5. 19 Deskriptif Statistik Variabel NB 
Indikator Pernyataan 

Indikator 
Distribusi Jawaban Mean 

STS TS S SS 
NB1 Pengguna dapat 

meningkatkan 
efektivitas 
kinerja saya 
(sesuai dengan 
tujuan 
penggunaan 
sistem: merekap 
data kesehatan 
pasien) 

0 5 47 35 3,34 

NB2 Membantu 
dalam 
meningkatkan 
kebenaran 
rekam data 
pasien 

0 7 50 30 3,26 

NB3 Dapat membuat 
pengguna 
menyelesaikan 
pekerjaan saya 
dengan lebih 
cepat 

0 3 46 38 3,40 

NB4 Pengguna dapat 
mengetahui 
update data 
pasien dari 
bagian lain yang 
berkaitan 
dengan pasien 
dengan cepat 

0 4 59 24 3,23 

NB5 Dapat 
meningkatkan 
citra rumah 
sakit (contoh: 
jumlah pasien 
meningkat) 

1 2 57 27 3,26 
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Indikator Pernyataan 
Indikator 

Distribusi Jawaban Mean 
STS TS S SS 

NB6 Dapat 
meningkatkan 
kualitas 
pelayanan 
kesehatan 
(contoh: dapat 
mengurangi 
komplain dari 
pasien) 

0 5 54 28 3,26 

Rata-rata 3,30 
 
Berdasarkan Tabel 5.19 didapatkan hasil rata-rata mean pada 
net benefits adalah 3,19. Menurut interval yang digunakan 
dalam penelitian ini, hasil rata-rata mean berada di 2,51 ≤ x ≤ 
3,25 yang berarti hasil tersebut menunjukkan bahwa rata – rata 
responden setuju dengan pernyataan net benefits. Hal ini 
berarti bahwa responden setuju bahwa net benefits 
diperhitungkan dalam penggunaan sistem informasi RME 
yang digunakan. 
 
Berdasarkan hasil mean setiap indikator-indikator setiap 
variabel penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
responden dalam penelitian ini menyatakan setuju terhadap 
setiap pernyataan pada kuesioner yang diajukan. Hal ini 
dibuktikan dengan nilai mean yang didapatkan oleh setiap 
indikator pada variabel memiliki nilai diantara 2,51 ≤ x ≤ 3,25 
yang mengindikasikan setuju. 

5.4 Analisis Inferensial 
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai analisis inferensial 
yang telah dilakukan menggunakan GeSCA. Analisis 
inferensial terdiri atas outer model, inner model, serta overall 
Goodness of Fit.  
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5.4.1 Outer Model 
Model pengukuran atau outer model ini adalah tahap awal 
dalam melakukan pengecekan data menggunakan GeSCA. 
Pengukuran model atau Outer Model dilakukan dengan 
melihat convergent validity, discriminant validity, dan Internal  
concistenchy reliability [21]. 
 

 Convergent Validity a.
Menurut Rosnow dan Rosenthal (2006), convergent validity 
adalah tipe dari validitas konstruk, yang secara umum 
dideskripsikan sebagai suatu pemusatan dari satu sisi 
pengukuran ke sisi pengukuran lainnya yang berbeda, yang 
menunjukkan pengukuran yang berbeda dari konsktruk yang 
sama menghasilkan hasil yang mirip [41]. Convergent validity 
menggambarkan ukuran korelasi antara skor indikator reflektif 
dengan skor variabel latennya. Untuk hal ini nilai loading 
estimate >0,5 dianggap memiliki convergent validity yang 
baik [21]. 
 
 System Quality 
Berikut adalah hasil perhitungan GeSCA untuk system quality. 
 
Tabel 5. 20 Hasil Outer Model Variabel System Quality (Olahan GeSCA, 
2015) 

Variable  
   

Loading  
Estimate  SE  CR  

System Quality  AVE = 0.386, Alpha = 0.794  
SYQ1  0.709  0.084  8.4*  
SYQ2  0.769  0.051  15.09*  
SYQ3  0.702  0.067  10.44*  
SYQ4  0.691  0.090  7.66*  

NSYQ3  0.597  0.107  5.55*  
SYQ5  0.596  0.166  3.6*  
SYQ6  0.586  0.157  3.72*  
SYQ7  0.525  0.119  4.41*  
SYQ8  0.277  0.172  1.61  

CR* = significant at .05 level 
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Berdasarkan Tabel 5.20 dapat diketahui bahwa indikator 
SYQ1, SYQ2, SYQ3,SYQ4, NSYQ3, SYQ5, SYQ6, SYQ7 
memiliki nilai loading >0,5. Sementara bagian yang berwarna 
merah yaitu indikator SYQ8 memiliki nilai loading <0,5. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SYQ1, SYQ2, 
SYQ3,SYQ4, NSYQ3, SYQ5, SYQ6, SYQ7 telah memiliki 
convergent validity yang baik. Sementara SYQ8 memiliki 
convergent validity yang kurang baik. 
 
 Information Quality 
Berikut adalah hasil perhitungan GeSCA untuk information 
quality. 
 
Tabel 5. 21 Hasil Outer Model Variabel Information Quality (Olahan 
GeSCA, 2015) 

Variable  
   

Loading  
Estimate  SE  CR  

Information Quality  AVE = 0.299, Alpha = 0.793  
IQ1  0.250  0.201  1.25  
IQ2  0.478  0.083  5.79*  
IQ3  0.767  0.039  19.57*  
IQ4  0.219  0.178  1.23  
IQ5  0.546  0.101  5.42*  

NIQ3  0.550  0.086  6.39*  
IQ6  0.439  0.158  2.79*  
IQ7  0.648  0.073  8.88*  
IQ8  0.568  0.126  4.5*  
IQ9  0.664  0.063  10.53*  

IQ10  0.712  0.061  11.58*  
IQ11  0.515  0.110  4.69*  
IQ12  0.397  0.189  2.1*  
IQ13  0.592  0.075  7.93*  

CR* = significant at .05 level 
 
Berdasarkan Tabel 5.21 dapat diketahui bahwa indikator IQ3, 
IQ5, NIQ3, IQ7, IQ8, IQ9, IQ10, IQ11, IQ13 memiliki nilai 
loading >0,5. Sementara bagian yang berwarna merah yaitu 
indikator IQ1, IQ2, IQ4, IQ6, IQ12 memiliki nilai loading 



89 
 

 
 

<0,5. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa IQ3, IQ5, 
NIQ3, IQ7, IQ8, IQ9, IQ10, IQ11, IQ13 telah memiliki 
convergent validity yang baik. Sementara IQ1, IQ2, IQ4, IQ6, 
IQ12 memiliki convergent validity yang kurang baik. 
 
 Service Quality 
Berikut adalah hasil perhitungan GeSCA untuk service 
quality. 
 
Tabel 5. 22 Hasil Outer Model Variabel Service Quality (Olahan GeSCA, 
2015) 

Variable  
   

Loading  
Estimate  SE  CR  

Service Quality  AVE = 0.368, Alpha = 0.733  
SCQ1  0.683  0.075  9.04*  
SCQ2  0.680  0.077  8.79*  
SCQ3  0.730  0.079  9.19*  

NSCQ1  0.219  0.152  1.44  
SCQ4  0.148  0.240  0.62  
SCQ5  0.683  0.077  8.9*  
SCQ6  0.460  0.136  3.39*  
SCQ7  0.814  0.068  12.0*  
SCQ8  0.660  0.120  5.48*  

CR* = significant at .05 level 
 
Berdasarkan Tabel 5.22 dapat diketahui bahwa indikator 
SCQ1, SCQ2, SCQ3, NSCQ1, SCQ5, SCQ7, SCQ8 memiliki 
nilai loading >0,5. Sementara bagian yang berwarna merah 
yaitu indikator NSCQ1, SCQ4, SCQ6 memiliki nilai loading 
<0,5. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SCQ1, SCQ2, 
SCQ3, NSCQ1, SCQ5, SCQ7, SCQ8 telah memiliki 
convergent validity yang baik. Sementara NSCQ1, SCQ4, 
SCQ6 memiliki convergent validity yang kurang baik. 
 
 System Use 
Berikut adalah hasil perhitungan GeSCA untuk variabel 
system use. 
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Tabel 5. 23 Hasil Outer Model Variabel System Use (Olahan GeSCA, 
2015) 

Variable  
   

Loading  
Estimate  SE  CR  

System Use  AVE = 0.421, Alpha = 0.650  
SU1  0.503  0.339  1.48  
SU2  0.576  0.377  1.53  
SU3  0.774  0.491  1.58  
SU4  0.703  0.405  1.74  

NSU3  0.652  0.440  1.48  
CR* = significant at .05 level 
 
Berdasarkan Tabel 5.23 dapat diketahui bahwa indikator SU1, 
SU2, SU3, SU4, NSU3 memiliki nilai loading >0,5. Maka 
dapat disimpulkan bahwa semua indikator pada variabel 
system use memiliki convergent validity yang baik. 
 
 User Satisfaction 
Berikut adalah hasil perhitungan GeSCA untuk user 
satisfaction. 
 
Tabel 5. 24 Hasil Outer Model Variabel User Satisfaction (Olahan 
GeSCA, 2015) 

Variable  
   

Loading  
Estimate  SE  CR  

User Satisfaction  AVE = 0.432, Alpha = 0.649  
US1  0.703  0.090  7.82*  
US2  0.741  0.091  8.17*  
US3  0.595  0.135  4.41*  
US4  0.789  0.066  11.95*  

NUS3  0.375  0.136  2.77*  
CR* = significant at .05 level 
 
Berdasarkan Tabel 5.24 dapat diketahui bahwa indikator US1, 
US2, US3, US4 memiliki nilai loading >0,5. Sementara bagian 
yang berwarna merah yaitu indikator NUS3 memiliki nilai 
loading <0,5. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa US1, 
US2, US3, US4 telah memiliki convergent validity yang baik. 
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Sementara NUS3 memiliki convergent validity yang kurang 
baik. 
 
 Structure 
Berikut adalah hasil perhitungan GeSCA untuk structure. 
 
Tabel 5. 25 Hasil Outer Model Variabel Structure (Olahan GeSCA, 2015) 

Variable  
   

Loading  
Estimate  SE  CR  

Structure  AVE = 0.469, Alpha = 0.717  
S1  0.824  0.035  23.65*  
S2  0.777  0.050  15.54*  
S3  0.627  0.086  7.33*  
S4  0.631  0.118  5.33*  
S5  0.518  0.154  3.35*  

CR* = significant at .05 level 
 
Berdasarkan Tabel 5.25 dapat diketahui bahwa indikator S1, 
S2, S3, S4, S5 memiliki nilai loading >0,5. Maka dapat 
disimpulkan bahwa semua indikator pada variabel structure 
memiliki convergent validity yang baik. 
 
 Environment 
Berikut adalah hasil perhitungan GeSCA untuk environment. 
 
Tabel 5. 26 Hasil Outer Model Variabel Environment (Olahan GeSCA, 
2015) 

Variable  
   

Loading  
Estimate  SE  CR  

Environment  AVE = 0.656, Alpha = 0.816  
E1  0.630  0.097  6.46*  
E2  0.849  0.037  22.96*  
E3  0.896  0.024  36.6*  
E4  0.840  0.054  15.49*  

CR* = significant at .05 level 
Berdasarkan Tabel 5.26 dapat diketahui bahwa indikator E1, 
E2, E3, E4 memiliki nilai loading >0,5. Maka dapat 
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disimpulkan bahwa semua indikator pada variabel 
environment  memiliki convergent validity yang baik. 
 
 Net Benefits 
Berikut adalah hasil perhitungan GeSCA untuk net benefits. 
 
Tabel 5. 27 Hasil Outer Model Variabel Net Benefits (Olahan GeSCA, 
2015) 

Variable  
   

Loading  
Estimate  SE  CR  

Net Benefits  AVE = 0.492, Alpha = 0.793  
NB1  0.851  0.034  25.03*  
NB2  0.793  0.060  13.21*  
NB3  0.771  0.056  13.78*  
NB4  0.501  0.104  4.83*  
NB5  0.626  0.096  6.55*  
NB6  0.602  0.088  6.85*  

CR* = significant at .05 level 
 
Berdasarkan Tabel 5.27 dapat diketahui bahwa indikator NB1, 
NB2, NB3, NB4, NB5, NB6 memiliki nilai loading >0,5. 
Maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator pada variabel 
net benefits memiliki convergent validity yang baik. 
 

 Discriminant Validity b.
Menurut McDowell & Newel (1996), discriminant validity 
adalah seberapa jauh nilai pada pengukuran membedakan 
antara individu atau populasi yang akan diperkirakan berbeda 
[42]. Discriminant validity pada indikator refleksif 
berdasarkan pada nilai AVE, yaitu membandingkan nilai 
square root of average variance extracted (√   ) setiap 
variabel laten dengan korelasi antar variabel laten lainnya 
dalam model. Jika square root of average variance extracted 
(√   ) variabel laten lebih besar dari korelasi dengan seluruh 
variabel laten lainnya maka dikatakan memiliki discriminant 
validity yang baik [21]. 
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Tabel 5. 28 Hasil Discriminant Validity (Olahan GeSCA, 2015) 
Correlations of Latent Variables (SE)  

 √    SYQ  IQ SCQ SU US S  E  NB  

SYQ 0,621 1  0.382  0.527  0.127 0.114 0.308 0.410 0.399  

IQ 0,478 0.382 1  0.428  0.245  0.421 0.349  0.300  0.265   

SCQ 0,607 0.527 0.428 1  0.336 0.502 0.432 0.625 0.550  

SU 0,649 0.127 0.245 0.336 1  0.420 0.286  0.474 0.289 

US 0,657 0.114 0.421 0.502  0.420  1  0.322  0.381  0.400  

S 0,684 0.308 0.349 0.432  0.286 0.322 1  0.631 0.524 

E 0,810 0.410 0.300 0.625 0.474  0.381 0.631 1  0.706 

NB 0,701 0.399  0.265 0.550 0.289 0.400 0.524 0.706  1  

 
Berdasarkan Tabel 5.28 dapat diketahui bahwa nilai 
√    pada SYQ, IQ, SU, US, S, S, NB lebih besar dari nilai 
masing-masing variabel laten (SE) lainnya. Sementara √    
pada SCQ memiliki nilai variabel laten (SE) lebih kecil 
(0,607) dari nilai variabel laten E (0,625). Maka dapat 
disimpulkan bahwa SYQ, IQ, SU, US, S, S, NB memiliki 
discriminant validity yang baik terhadap variabel laten 
lainnya. SCQ memiliki disriminant validity yang baik terhadap 
SYQ, IQ, SCQ, SU, S, dan NB. Namun SCQ memiliki 
discriminant validity yang kurang baik terhadap E. 
 

 Internal Concistency Reliability c.
Menurut Polit & Hunger (1995), internal concistency adalah 
metode yang digunakan secara luas untuk pengujian keandalan 
karena dapat mengidentifikasi kesalahan dalam pengambilan 
sampel item [42]. Internal concistensy reliability yang baik 
pada kelompok indikator  yang mengukur sebuah variabel jika 
memiliki alpha > 0,7  [43]. 
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Tabel 5. 29 Hasil Internal Concistency Reliability (Olahan GeSCA, 2015) 

Variabel Nilai 
Cronbach’s Alpha Keterangan 

SYQ 0,794 Baik 
IQ 0,793 Baik 

SCQ 0,733 Baik 
SU 0,650 Cukup Baik 
US 0,649 Cukup Baik 
S 0,717 Baik 
E 0,816 Baik 

NB 0,793 Baik 
 
Berdasarkan Tabel 5.29 dapat dilihat bahwa SYQ memiliki 
nilai cronbach’s alpha 0,794. IQ memiliki nilai cronbach’s 
alpha 0,793. SCQ memiliki nilai cronbach’s alpha 0,733. S 
memiliki nilai cronbach’s alpha 0,717. E (environment) 
memiliki nilai cronbach’s alpha 0,816. NB memiliki 
cronbach’s alpha 0,793. Maka dapat disimpulkan bahwa 
SYQ, IQ, SCQ, S, E, NB memiliki internal concistency 
reliability yang baik 
 
SU memiliki nilai cronbach’s alpha 0,650. US memiliki nilai 
cronbach’s alpha 0,649. Nilai cronbach’s alpha pada kedua 
variabel tersebut mendekati 0,7. Maka dapat disimpulkan 
bahwa SU dan US memiliki internal concistency yang cukup 
baik. 
 
5.4.2 Inner Model 
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil perhitungan 
inner model dari analisis data menggunakan GeSCA. 
Pengujian terhadap inner model dibagi atas path coefficients 
dan R square (R2). 
 

 Path Coefficients a.
Berikut adalah hasil perhitungan path coefficients 
menggunakan GeSCA. 
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Tabel 5. 30 Hasil Path Coefficients (Olahan GeSCA, 2015) 
Path Coefficients  

   Estimate  SE  CR  
System Quality->System Use  -0.013  0.194  0.07  

System Quality->User Satisfaction  -0.250  0.153  1.64  

System Quality->Structure  0.009  0.106  0.08  

Information Quality->System Use  0.046  0.175  0.26  

Information Quality->User Satisfaction  0.271  0.128  2.12*  

Information Quality->Structure  0.176  0.124  1.42  

Service Quality->System Use  0.163  0.261  0.62  

Service Quality->User Satisfaction  0.437  0.178  2.46*  

Service Quality->Structure  -0.012  0.155  0.08  

System Use->User Satisfaction  0.237  0.228  1.04  

System Use->Net Benefits  -0.110  0.127  0.87  

User Satisfaction->System Use  0.320  0.307  1.04  

User Satisfaction->Net Benefits  0.174  0.141  1.23  

Structure->Environment  0.631  0.079  7.95*  

Structure->Net Benefits  0.105  0.171  0.61  

Environment->Structure  0.582  0.103  5.64*  

Environment->Net Benefits  0.625  0.132  4.72*  
CR* = significant at .05 level 
 
 System Quality  System Use 

Berdasarkan Tabel 5.30 nilai koefisien regresi dari 
system quality ke system use adalah -0,013 dan tidak 
signifikan pada 0,05. Hal ini berarti bahwa system 
quality berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap system use. 
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 System Quality  User Satisfaction 
Berdasarkan Tabel 5.30 nilai koefisien regresi dari 
system quality ke user satisfaction adalah -0,250 dan 
tidak signifikan pada 0,05. Hal ini berarti bahwa system 
quality berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap user satisfaction. 
 

 System Quality  Structure  
Berdasarkan Tabel 5.30 nilai koefisien regresi dari 
system quality ke structure adalah 0,009 dan tidak 
signifikan pada 0,05. Hal ini berarti bahwa system 
quality berpengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap structure. 
 

 Information Quality  System Use  
Berdasarkan Tabel 5.30 nilai koefisien regresi dari 
information quality ke system use adalah 0,046 dan 
tidak signifikan pada 0,05. Hal ini berarti bahwa 
information quality berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap system use. 
 

 Information Quality User Satisfaction  
Berdasarkan Tabel 5.30 nilai koefisien regresi dari 
information quality ke user satisfaction adalah 0,271 
dan signifikan pada 0,05. Hal ini berarti bahwa 
information quality berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap user satisfaction.Semakin baik kualitas dari 
informasi pada sistem informasi RME maka akan 
membuat pengguna merasa puas. 
 

 Information Quality Structure 
Berdasarkan Tabel 5.30 nilai koefisien regresi dari 
information quality ke structure  adalah 0,176 dan tidak 
signifikan pada 0,05. Hal ini berarti bahwa information 
quality berpengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap structure. 
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 Service Quality System Use  
Berdasarkan Tabel 5.30 nilai koefisien regresi dari 
service quality ke system use adalah 0,163 dan tidak 
signifikan pada 0,05. Hal ini berarti bahwa service 
quality berpengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap system use. 
 

 Service Quality User Satisfaction  
Berdasarkan Tabel 5.30 nilai koefisien regresi dari 
service quality ke user satisfaction adalah 0,347 dan 
signifikan pada 0,05. Hal ini berarti bahwa service 
quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap user 
satisfaction.Semakin baik kualitas dari layanan dari 
penyedia sistem informasi RME maka akan membuat 
pengguna merasa puas. 

 
 Service Quality Structure  

Berdasarkan Tabel 5.30 nilai koefisien regresi dari 
service quality ke structure adalah -0,012 dan tidak 
signifikan pada 0,05. Hal ini berarti bahwa service 
quality berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap structure. 

 
 System Use User Satisfaction  

Berdasarkan Tabel 5.30 nilai koefisien regresi dari 
system use ke user satisfaction adalah 0,237 dan tidak 
signifikan pada 0,05. Hal ini berarti bahwa system use 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap user 
satisfaction. 
 

 System Use Net Benefits  
Berdasarkan Tabel 5.30 nilai koefisien regresi dari 
system use ke net benefits adalah -0,110 dan tidak 
signifikan pada 0,05. Hal ini berarti bahwa system use 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap net 
benefits. 
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 User Satisfaction  System Use  
Berdasarkan Tabel 5.30 nilai koefisien regresi dari user 
satisfaction ke system use adalah 0,320 dan tidak 
signifikan pada 0,05. Hal ini berarti bahwa user 
satisfaction berpengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap system use. 
 

 User Satisfaction Net Benefits  
Berdasarkan Tabel 5.30 nilai koefisien regresi dari user 
satisfaction ke net benefits adalah 0,174 dan tidak 
signifikan pada 0,05. Hal ini berarti bahwa user 
satisfaction berpengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap net benefits. 
 

 Structure Environment  
Berdasarkan Tabel 5.30 nilai koefisien regresi dari 
structure ke environment adalah 0,631 dan signifikan 
pada 0,05. Hal ini berarti bahwa structure berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap environment. Semakin 
baik kondisi organisasi dari dalam (struktur organisasi), 
maka akan mempengaruhi kondisi lingkungan 
organisasi. 
 

 Structure Net Benefits  
Berdasarkan Tabel 5.30 nilai koefisien regresi dari 
structure ke net benefits adalah 0,105 dan tidak 
signifikan pada 0,05. Hal ini berarti bahwa structure 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap net 
benefits. 
 

 Environment Structure  
Berdasarkan Tabel 5.30 nilai koefisien regresi dari 
environment ke structure adalah 0,582 dan signifikan 
pada 0,05. Hal ini berarti bahwa environment 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap structure. 
Semakin baik kondisi lingkungan organisasi, maka akan 
mempengaruhi kondisi struktur (dalam) organisasi. 
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 Environment Net Benefits 
Berdasarkan Tabel 5.30 nilai koefisien regresi dari 
environment ke net benefits adalah 0,625 dan signifikan 
pada 0,05. Hal ini berarti bahwa environment 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap net benefits. 
Semakin baik kondisi lingkungan organisasi, maka akan 
mempengaruhi manfaat yang didapatkan oleh 
organisasi. 

 
 R Square (R2) b.

Pengidentifikasian nilai R square atau R2 pada penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kemampuan menjelaskan pada 
masing-masing variabel system use, user satisfaction, 
structure, environment dan net benefits. Jika nilai R2 
mendekati 1 maka dapat disimpulkan bahwa variabel 
independen sangat mendukung variabel dependen [21]. 
Berikut adalah hasil dari analisisnya. 
 
Tabel 5. 31 Hasil R Square (Olahan GeSCA, 2015) 

R square of Latent Variable  
System Quality  0  

Information Quality  0  

Service Quality  0  

System Use  0.198  

User Satisfaction  0.405  

Structure  0.427  

Environment  0.398  

Net Benefits  0.534  
 
Berdasarkan Tabel 5.31 dapat dilihat bahwa nilai R2 pada 
system use sebesar 0,198. Hal ini berarti bahwa berdasarkan 
model empiris penelitian variabel system use dapat dijelaskan 
oleh variabel system quality, information quality, service 
quality, dan user satisfaction sebesar 19,8%. Nilai R2 pada 
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user satisfaction adalah sebesar 0,405. Hal ini berarti bahwa 
variabel user satisfaction dapat dijelaskan oleh variabel pada 
system quality, information quality, service quality, dan system 
use sebesar 40,5%. Nilai R2 pada structure sebesar 0,427. Hal 
ini berarti bahwa variabel pada structure dapat dijelaskan oleh 
variabel pada system quality, information quality, service 
quality, dan environment sebesar 42,7%. Nilai R2 pada 
environment sebesar 0,398. Hal ini berarti bahwa variabel 
environment dapat dijelaskan oleh variabel structure sebesar 
39,8%. Nilai R2 pada net benefits sebesar 0,534. Hal ini berarti 
bahwa variabel net benefits dapat dijelaskan oleh variabel 
system use, user satisfaction, structure, dan environment 
sebesar 53,4%.  
 
5.4.3 Overall Goodness of FIT 
Pada bagian ini, akan diidentifikasi goodness of fit model yang 
muncul dari perhitungan menggunakan GeSCA. Berikut 
adalah hasil dari model fit data penelitian ini. 
 
Tabel 5. 32 Hasil Overall Goodness of FIT (Olahan GeSCA, 2015) 

Model Fit  
FIT  0.386  

AFIT  0.370  

GFI  0.943  
 
Berdasarkan Tabel 5.32 yang didapatkan dari pengolahan data 
menggunakan GeSCA, nilai-nilai tersebut dijelaskan sebagai 
berikut. 
 
 FIT 
Nilai FIT menunjukan varian total dari semua variabel yang 
dijelaskan oleh model tertentu. Rentang nilai FIT adalah antara 
0 sampai 1. Semakin tinggi nilai FIT maka dapat dikatakan 
model yang dipakai semakin baik dalam menjelaskan 
fenomena yang diteliti [21]. Berdasarkan Tabel 5.32 dapat 
dilihat bahwa variabel yang ada dapat menjelaskan model 



101 
 

 
 

sebesar 0,386. Nilai FIT tersebut memberikan informasi 
bahwa variabel-variabel pada system quality, information 
quality, service quality, system use, user satisfaction, 
structure, environment, dan net benefits dapat menjelaskan 
model sebesar 38,6% dan sisanya 61,4% dapat dijelaskan oleh 
variabel lainnya yang tidak diamati pada penelitian ini. 
 
 AFIT 
AFIT (Adjusted FIT) serupa dengan R2 adjusted pada analisis 
regresi. AFIT hampir mirip dengan FIT. Nilai AFIT digunakan 
untuk perbandingan nilai FIT. Perbedaan dengan FIT adalah 
AFIT mempertimbangkan kompleksitas model dalam 
perhitungan. Sehingga model dengan AFIT tertinggi dapat 
dipilih diantara model- model lain yang sejenis. Rentang nilai 
AFIT adala antara 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai AFIT 
maka semakin tepat model yang dipakai untuk menjelaskan 
fenomena yang diteliti [21].  
Berdasarkan Tabel 5.32 dapat dilihat bahwa nilai AFIT 
sebesar 0,370 yang tidak berbeda jauh dengan nilai FIT 
sehingga dapat mendukung kesimpulan pada nilai FIT. Nilai 
AFIT tersebut memberikan informasi bahwa variabel-variabel 
pada system quality, information quality, service quality, 
system use, user satisfaction, structure, environment, dan net 
benefits dapat menjelaskan model sebesar 37%. 
 
 GFI 
GFI atau Goodness of Fit Indeks merupakan indeks yang 
menggambarkan tingkat kesesuaian model secara keseluruhan. 
Rentang nilai GFI ini adalah antara 0 sampai 1. Nilai GFI yang 
dapat diterima sebagai nilai yang layak belum ada standarnya, 
tetapi banyak peneliti menganjurkan nilai GFI di atas 0,90 atau 
90% sebagai ukuran good fit [21]. Berdasarkan Tabel 5.32 
dapat dilihat bahwa nilai GFI yang dihasilkan adalah 0,943 
yang berarti bahwa model secara keseluruhan sudah sangat 
sesuai karena nilai GFI di atas 0,9 atau mendekati 1. 
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BAB VI 
PEMBAHASAN HASIL 

 
Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil dari implementasi 
yang dilakukan sebelumnya. Hasil implementasi tersebut 
meliputi pendeksripsian hasil uji model konseptual, 
interpretasi hasil uji inner model, pembahasan hasil 
implementasi model, serta rekomendasi yang diberikan. 

6.1 Pendeksripsian Hasil Uji Model Konseptual 
Pendeskripsian hasil uji model konseptual meliputi hasil uji 
outer model dan inner model. Hasil uji outer model melihat 
hasil hubungan indikator-indikator pada setiap dimensi dalam 
model. Sementara hasil uji inner model melihat hasil 
hubungan antara dimensi satu dengan dimensi lainnya pada 
model. 
 
6.1.1 Hasil Uji Outer Model 
Hasil uji outer model dapat dilihat berdasarkan convergent 
validity, discriminant validity, dan internal concistency 
validity. 
 

 Convergent Validity a.
 System Quality 
Berikut adalah kesimpulan hasil perhitungan GeSCA untuk 
dimensi system quality. 
 
Tabel 6. 1 Kesimpulan Hasil Uji Convergent Validity Dimensi System 
Quality 

Instrumen Nilai CR  Keterangan 
SYQ1  0.709  8.4*  Baik 
SYQ2  0.769  15.09*  Baik 
SYQ3  0.702  10.44*  Baik 
SYQ4  0.691  7.66*  Baik 

NSYQ3  0.597  5.55*  Baik 
SYQ5  0.596  3.6*  Baik 



104 
 

 
 

Instrumen Nilai CR  Keterangan 
SYQ6  0.586  3.72*  Baik 
SYQ7  0.525  4.41*  Baik 
SYQ8  0.277  1.61  Kurang Baik 

CR* = significant at .05 level 
 
Pada variabel system quality terdapat sembilan indikator. Jika 
dilihat dari nilai loading estimate yang diperoleh untuk 
masing-masing indikator, indikator SYQ2 (sistem informasi 
RME mudah dipelajari dalam hal berinteraksi dengan sistem) 
adalah yang paling dapat mendeskripsikan system quality. 
Nilai estimate indikator tersebut paling besar di antara 
indikator yang lain yakni sebesar 0,769. 
 
Berdasarkan skala pengukuran yang digunakan, rentang skala 
dimulai dari satu sampai empat yang artinya rentang dimulai 
dari yang sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. 
Nilai mean yang diperoleh untuk indikator SYQ2 berdasarkan 
hasil kuisioner adalah sebesar 3,30. Jika dilihat dari kondisi 
sebenarnya, indikator SYQ2 sudah baik apabila digunakan 
sebagai pengukur atau indikator dari ease of learn sehingga 
harus tetap dipertahankan. Berdasarkan nilai titik kritis yang 
diperoleh, indikator SYQ2 mendeskripsikan system quality 
secara nyata karena nilai titik kritis yang diperoleh yaitu 
sebesar 15.09* signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. 
 
Sementara itu nilai estimate dari SYQ8 (sistem informasi 
RME tidak pernah mengalami gangguan yang mengakibatkan 
kerusakan atau hilangnya data) adalah kurang dari 0,5. Bila 
dilihat dari pernyataan-pernyataan yang didapat melalui 
pertanyaan terbuka, maka dapat disimpulkan bahwa sistem 
informasi RME masih sering mengalami gangguan yang 
merugikan pengguna. Jika dilihat dari kondisi ini, maka SYQ8 
belum dapat digunakan sebagai indikator dari system quality 
untuk penelitian ini. 
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 Information Quality 
Berikut adalah kesimpulan hasil perhitungan GeSCA untuk 
variabel information quality. 

 
Tabel 6. 2 Kesimpulan Hasil Uji Convergent Validity Dimensi 
Information Quality 

Instrumen Nilai CR  Keterangan 
IQ1  0.250  1.25  Kurang Baik 
IQ2  0.478  5.79*  Kurang Baik 
IQ3  0.767  19.57*  Baik 
IQ4  0.219  1.23  Kurang Baik 
IQ5  0.546  5.42*  Baik 

NIQ3  0.550  6.39*  Baik 
IQ6  0.439  2.79*  Kurang Baik 
IQ7  0.648  8.88*  Baik 
IQ8  0.568  4.5*  Baik 
IQ9  0.664  10.53*  Baik 

IQ10  0.712  11.58*  Baik 
IQ11  0.515  4.69*  Baik 
IQ12  0.397  2.1*  Kurang Baik 
IQ13  0.592  7.93*  Baik 

CR* = significant at .05 level 
 
Pada variabel information  quality terdapat 14 indikator. Jika 
dilihat dari nilai loading estimate yang diperoleh untuk 
masing-masing indikator, indikator IQ3 (informasi berupa data 
kesehatan pasien yang disediakan oleh sistem informasi RME 
jelas atau mudah dipahami) adalah yang paling dapat 
mendeskripsikan dimensi information quality. Nilai estimate 
indikator tersebut paling besar di antara indikator yang lain 
yakni sebesar 0,767. 
 
Berdasarkan skala pengukuran yang digunakan, rentang skala 
dimulai dari satu sampai empat yang artinya rentang dimulai 
dari yang sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. 
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Nilai mean yang diperoleh untuk indikator IQ3 berdasarkan 
hasil kuesioner adalah nilai mean tertinggi dari information 
quality, yaitu sebesar 3,49. Jika dilihat dari kondisi 
sebenarnya, indikator IQ3 sudah baik apabila digunakan 
sebagai pengukur atau indikator dari accuracy sehingga harus 
tetap dipertahankan. Berdasarkan nilai titik kritis yang 
diperoleh, indikator IQ3 mendeskripsikan information quality 
secara nyata karena nilai titik kritis yang diperoleh yaitu 
sebesar 19.57* signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. 
 
Sementara itu nilai estimate dari IQ1 (informasi berupa data 
kesehatan pasien yang disediakan oleh sistem informasi RME  
akurat atau tidak mengandung kesalahan apapun), IQ2 
(informasi berupa data kesehatan pasien yang disediakan oleh 
sistem informasi RME mudah diketahui bila terjadi 
kesalahanpada data), IQ4 (informasi berupa data kesehatan 
pasien yang disediakan oleh sistem informasi RME selalu 
lengkap), IQ6 (informasi berupa data kesehatan pasien yang 
disediakan oleh sistem informasi RME selalu dapat diakses 
kapan saja ketika dibutuhkan), dan IQ12 (informasi berupa 
data kesehatan pasien yang disediakan oleh sistem informasi 
RME tidak mengalami data ganda) adalah kurang dari 0,5. 
Bila dilihat dari pernyataan-pernyataan yang didapat melalui 
pertanyaan terbuka, maka dapat disimpulkan bahwa data yang 
disediakan sistem informasi RME masih belum akurat karena 
masih sering terjadi kesalahan pencatatan dan belum lengkap 
karena ada bagian yang belum dimasukkan, masih susah untuk 
diakses karena sistem yang lambat, dan data tidak selalu tepat. 
Jika dilihat dari kondisi ini, maka IQ1 dan IQ2 belum dapat 
digunakan sebagai indikator dari accuracy, IQ4 belum dapat 
mewakili completeness, IQ6 belum dapat mewakili 
availability, dan IQ12 belum dapat mewakili compatibility 
untuk penelitian ini. 
 
 Service Quality 

Berikut adalah kesimpulan hasil perhitungan GeSCA untuk 
service quality. 



107 
 

 
 

  
Tabel 6. 3 Kesimpulan Hasil Uji Convergent Validity Dimensi Service 
Quality 

Instrumen Nilai CR  Keterangan 
SCQ1  0.683  9.04*  Baik 
SCQ2  0.680  8.79*  Baik 
SCQ3  0.730  9.19*  Baik 

NSCQ1  0.219  1.44  Kurang Baik 
SCQ4  0.148  0.62  Kurang Baik 
SCQ5  0.683  8.9*  Baik 
SCQ6  0.460  3.39*  Kurang Baik 
SCQ7  0.814  12.0*  Baik 
SCQ8  0.660  5.48*  Baik 

CR* = significant at .05 level 
 
Pada variabel service  quality terdapat sembilan indikator. Jika 
dilihat dari nilai loading estimate yang diperoleh untuk 
masing-masing indikator, indikator SCQ7 (divisi TI sebagai 
pengelola sistem informasi RME selalu  dapat dipercaya 
dalam menyelesaikan permasalahan dari sistem informasi 
RME) adalah yang paling dapat mendeskripsikan service 
quality. Nilai estimate indikator tersebut paling besar di antara 
indikator yang lain yakni sebesar 0,814. 
 
Berdasarkan skala pengukuran yang digunakan, rentang skala 
dimulai dari satu sampai empat yang artinya rentang dimulai 
dari yang sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. 
Nilai mean yang diperoleh untuk indikator SCQ7 berdasarkan 
hasil kuesioner adalah sebesar 3,15 yang berarti setuju. Jika 
dilihat dari kondisi sebenarnya, indikator SCQ7 sudah baik 
apabila digunakan sebagai pengukur atau indikator dari 
variabel assurance sehingga harus tetap dipertahankan. 
Berdasarkan nilai titik kritis yang diperoleh, indikator SCQ7 
mendeskripsikan variabel service quality secara nyata karena 
nilai titik kritis yang diperoleh yaitu sebesar 12.00* signifikan 
pada tingkat kepercayaan 95%. 
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Sementara itu nila\i estimate dari NSCQ1 (divisi TI sebagai 
pengelola sistem informasi RME lambat dalam merespon saat 
dibutuhkan), SCQ4 (divisi TI sebagai pengelola sistem 
informasi RME memberi perhatian individu kepada pengguna 
mengenai penggunaan sistem informasi RME), SCQ6 (divisi 
TI sebagai pengelola sistem informasi RME menghubungi 
saya kembali untuk menanyakan hambatan yang mungkin saya 
alami ketika terjadi perubahan pada sistem) adalah kurang dari 
0,5. Bila dilihat dari pernyataan-pernyataan yang didapat 
melalui pertanyaan terbuka, maka dapat disimpulkan bahwa 
pelayanan yang diberikan divisi TI memang masih menjadi 
keluhan pengguna, terutama pada pelayanan secara individu. 
Jika dilihat dari kondisi ini, maka NSCQ1 belum dapat 
digunakan sebagai indikator dari variabel quikc 
responsiveness, SCQ4 belum dapat mewakili emphaty, dan 
SCQ6 belum dapat mewakili  follow-up service untuk 
penelitian ini. 
 
 System Use 
Berikut adalah kesimpulan hasil perhitungan GeSCA untuk 
dimensi system use. 

  
Tabel 6. 4 Kesimpulan Hasil Uji Convergent Validity Dimensi System Use 

Instrumen Nilai CR  Keterangan 
SU1  0.503  1.48  Baik 
SU2  0.576  1.53  Baik 
SU3  0.774  1.58  Baik 
SU4  0.703  1.74  Baik 

NSU3  0.652  1.48  Baik 
CR* = significant at .05 level 
 
Pada dimensi system use terdapat lima indikator. Jika dilihat 
dari nilai loading estimate yang diperoleh untuk masing-
masing indikator, indikator SU3 (sebagai pengguna sistem 
informasi RME saya menggunakan komputer tanpa meminta 
bantuan pihak lain atau tanpa bertanya kepada orang lain) 
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adalah yang paling dapat mendeskripsikan dimensi system use. 
Nilai estimate indikator tersebut paling besar di antara 
indikator yang lain yakni sebesar 0,774. 
 
Berdasarkan skala pengukuran yang digunakan, rentang skala 
dimulai dari satu sampai empat yang artinya rentang dimulai 
dari yang sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. 
Nilai mean yang diperoleh untuk indikator SU3 berdasarkan 
hasil kuisioner adalah sebesar 2,86 yang berarti setuju. Jika 
dilihat dari kondisi sebenarnya, indikator SU3 sudah baik 
apabila digunakan sebagai pengukur atau indikator dari 
knowledge sehingga harus tetap dipertahankan. Berdasarkan 
nilai titik kritis yang diperoleh, indikator SU3 kurang 
mendeskripsikan variabel system use karena tidak memiliki 
nilai signifikan pada tingkat signifikansi 95%. 
 
 User Satisfaction 
Berikut adalah kesimpulan hasil perhitungan GeSCA untuk 
dimensi user satisfaction. 
 
Tabel 6. 5 Kesimpulan Hasil Uji Convergent Validity Dimensi User 
Satisfaction 

Instrumen Nilai CR  Keterangan 

US1  0.703  7.82*  Baik 

US2  0.741  8.17*  Baik 

US3  0.595  4.41*  Baik 

US4  0.789  11.95*  Baik 

NUS3  0.375  2.77*  Kurang Baik 
CR* = significant at .05 level 
 
Pada dimensi user satisfaction terdapat lima indikator. Jika 
dilihat dari nilai loading estimate yang diperoleh untuk 
masing-masing indikator, indikator US4 (dengan 
menggunakan sistem informasi RME saya mendapatkan 
pelayanan terbaik dari pengelola sistem informasi RME) 
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adalah yang paling dapat mendeskripsikan dimensi user 
satisfaction. Nilai estimate indikator tersebut paling besar di 
antara indikator yang lain yakni sebesar 0,789. 
 
Berdasarkan skala pengukuran yang digunakan, rentang skala 
dimulai dari satu sampai empat yang artinya rentang dimulai 
dari yang sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. 
Nilai mean yang diperoleh untuk indikator US4 berdasarkan 
hasil kuisioner adalah sebesar 3,14. Jika dilihat dari kondisi 
sebenarnya, indikator US4 sudah baik apabila digunakan 
sebagai pengukur atau indikator dari variabel user satisfaction 
sehingga harus tetap dipertahankan. Berdasarkan nilai titik 
kritis yang diperoleh, indikator US4 mendeskripsikan variabel 
user satisfaction secara nyata karena nilai titik kritis yang 
diperoleh yaitu sebesar 11.95* signifikan pada tingkat 
kepercayaan 95%. 
 
Sementara itu nilai estimate dari NUS3 (saya kecewa bila 
bekerja menggunakan sistem informasi RME) adalah kurang 
dari 0,5. Bila dilihat dari pernyataan-pernyataan yang didapat 
melalui pertanyaan terbuka, maka dapat disimpulkan bahwa 
ada beberapa fungsi dari sistem yang memang membuat 
pengguna merasa kurang puas saat bekerja menggunakan 
sistem informasi RME. Jika dilihat dari kondisi ini, maka 
NUS3 belum dapat digunakan sebagai indikator dari user 
satisfaction untuk penelitian ini. 
 
 Structure 
Berikut adalah hasil perhitungan GeSCA untuk dimensi 
structure. 

  
Tabel 6. 6 Kesimpulan Hasil Uji Convergent Validity Dimensi Structure 

Instrumen Nilai CR  Keterangan 

S1  0.824  23.65*  Baik 

S2  0.777  15.54*  Baik 

S3  0.627  7.33*  Baik 
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Instrumen Nilai CR  Keterangan 

S4  0.631  5.33*  Baik 

S5  0.518  3.35*  Baik 
CR* = significant at .05 level 
 
Pada dimensi structure terdapat lima indikator. Jika dilihat 
dari nilai loading estimate yang diperoleh untuk masing-
masing indikator, indikator S1 (pihak manajemen rumah sakit 
memberikan dukungan penuh dalam menerapkan sistem 
informasi RME) adalah yang paling dapat mendeskripsikan 
dimensi structure. Nilai estimate indikator tersebut paling 
besar di antara indikator yang lain yakni sebesar 0,824. 
 
Berdasarkan skala pengukuran yang digunakan, rentang skala 
dimulai dari satu sampai empat yang artinya rentang dimulai 
dari yang sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. 
Nilai mean yang diperoleh untuk indikator S1 berdasarkan 
hasil kuisioner adalah sebesar 3,30 yang berarti setuju. Jika 
dilihat dari kondisi sebenarnya, indikator S1 sudah baik 
apabila digunakan sebagai pengukur atau indikator dari 
variabel top management support sehingga harus tetap 
dipertahankan. Berdasarkan nilai titik kritis yang diperoleh, 
indikator S1 mendeskripsikan variabel structure  secara nyata 
karena nilai titik kritis yang diperoleh yaitu sebesar 23.65* 
signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. 
 
 Environment 
Berikut adalah hasil perhitungan GeSCA untuk dimensi 
environment. 
 
Tabel 6. 7 Kesimpulan Hasil Uji Convergent Validity Dimensi Structure 

Instrumen Nilai CR  Keterangan 

E1  0.630  6.46*  Baik 

E2  0.849  22.96*  Baik 

E3  0.896  36.6*  Baik 
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Instrumen Nilai CR  Keterangan 

E4  0.840  15.49*  Baik 
CR* = significant at .05 level 
 
Pada dimensi structure terdapat empat indikator. Jika dilihat 
dari nilai loading estimate yang diperoleh untuk masing-
masing indikator, indikator E3 (yang mendorong pembuatan 
sistem informasi RME adalah faktor memperlancar 
komunikasi mengenai data pasien) adalah yang paling dapat 
mendeskripsikan dimensi environment. Nilai estimate 
indikator tersebut paling besar di antara indikator yang lain 
yakni sebesar 0,896. 
 
Berdasarkan skala pengukuran yang digunakan, rentang skala 
dimulai dari satu sampai empat yang artinya rentang dimulai 
dari yang sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. 
Nilai mean yang diperoleh untuk indikator E3 berdasarkan 
hasil kuisioner adalah sebesar 3,48 yang berarti setuju. Jika 
dilihat dari kondisi sebenarnya, indikator E3 sudah baik 
apabila digunakan sebagai pengukur atau indikator dari 
variabel communication sehingga harus tetap dipertahankan. 
Berdasarkan nilai titik kritis yang diperoleh, indikator E3 
mendeskripsikan variabel environment  secara nyata karena 
nilai titik kritis yang diperoleh yaitu sebesar 36.6* signifikan 
pada tingkat kepercayaan 95%. 
 
 Net Benefits 
Berikut adalah hasil perhitungan GeSCA untuk dimensi net 
benefits. 

  
Tabel 6. 8 Kesimpulan Hasil Uji Convergent Validity Dimensi Net 
Benefits 

Instrumen Nilai CR  Keterangan 

NB1  0.851  25.03*  Baik 

NB2  0.793  13.21*  Baik 
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Instrumen Nilai CR  Keterangan 

NB3  0.771  13.78*  Baik 

NB4  0.501  4.83*  Baik 

NB5  0.626  6.55*  Baik 

NB6  0.602  6.85*  Baik 
CR* = significant at .05 level 
 
Pada dimensi net benefits terdapat enam indikator. Jika dilihat 
dari nilai loading estimate yang diperoleh untuk masing-
masing indikator, indikator NB1 (manfaat yang didapatkan 
dari penerapan dan penggunaan sistem informasi RME adalah 
dapat meningkatkan efektivitas kinerja saya atau sesuai 
dengan tujuan penggunaan sistem: merekap data kesehatan 
pasien) adalah yang paling dapat mendeskripsikan dimensi net 
benefits. Nilai estimate indikator tersebut paling besar di 
antara indikator yang lain yakni sebesar 0,851. 
 
Berdasarkan skala pengukuran yang digunakan, rentang skala 
dimulai dari satu sampai empat yang artinya rentang dimulai 
dari yang sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. 
Nilai mean yang diperoleh untuk indikator NB1 berdasarkan 
hasil kuisioner adalah sebesar 3,34 yang berarti setuju. Jika 
dilihat dari kondisi sebenarnya, indikator NB1 sudah baik 
apabila digunakan sebagai pengukur atau indikator dari 
variabel effectiveness sehingga harus tetap dipertahankan. 
Berdasarkan nilai titik kritis yang diperoleh, indikator NB1 
mendeskripsikan variabel net benefits secara nyata karena nilai 
titik kritis yang diperoleh yaitu sebesar 25.03* signifikan pada 
tingkat kepercayaan 95%. 
 

 Discriminant Validity b.
Berikut adalah kesimpulan hasil discriminant validity pada 
setiap dimensi menurut perhitungan GeSCA. 
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Tabel 6. 9 Kesimpulan Hasil Uji Discriminant Validity 
Dimensi Keterangan 

System Quality  Baik 
Information Quality  Baik 

Service Quality  Cukup Baik 
System Use  Baik 

User Satisfaction  Baik 
Structure  Baik 

Environment  Baik 
Net Benefits  Baik 

 
Berdasarkan Tabel 6.9 dapat diketahui bahwa hanya dimensi 
service quality yang memiliki nilai discriminant validity yang 
cukup baik dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan 
dimensi environment namun selisih nilai antara √    pada 
dimensi service quality (0,607) dengan nilai AVE pada 
dimensi environment (0,625) tidak terlalu jauh. Selain itu tidak 
ada hubungan antara variabel service quality dengan variabel 
environment pada model konseptual. Oleh karena itu 
ketidaksesuaian ini dapat diabaikan. 
 

 Internal Concistensy Reliability c.
Berikut adalah kesimpulan hasil internal concistensy 
reliability pada setiap dimensi menurut perhitungan GeSCA. 
 
Tabel 6. 10 Kesimpulan Hasil Uji Internal Concistency Reliability 

Dimensi Nilai 
Cronbach’s Alpha Keterangan 

System Quality  0,794 Baik 
Information Quality  0,793 Baik 

Service Quality  0,733 Baik 
System Use  0,650 Cukup Baik 

User Satisfaction  0,649 Cukup Baik 
Structure  0,717 Baik 

Environment  0,816 Baik 
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Dimensi Nilai 
Cronbach’s Alpha Keterangan 

Net Benefits  0,793 Baik 
 
Berdasarkan Tabel 6.10 maka dapat disimpulkan bahwa hanya 
dimensi system use dan user satisfaction yang memiliki nilai 
reliabilitas cukup baik yaitu mendekati 0,7. Dimensi lainnya 
memiliki nilai reliabilitas >0,7 yang berarti memiliki 
reliabilitas yang baik. 
 
6.1.2 Hasil Uji Inner Model 
Hasil uji inner model digunakan untuk melakukan pengujian 
terhadap hipotesis penelitian. Dalam pengujian hipotesis maka 
perlu diperhatikan nilai dari pengujian path coefficients. 
Terdapat tujuh belas hipotesis yang tergambarkan dalam tujuh 
belas koefisien jalur. Tabel 6.11 berikut menunjukkan hasil uji 
path coefficients. 

  
Tabel 6. 11 Hasil Uji Inner Model Path Coefficients 

Path Coefficients  
   Estimate  SE  CR  

System Quality->System Use  -0.013  0.194  0.07  

System Quality->User Satisfaction  -0.250  0.153  1.64  

System Quality->Structure  0.009  0.106  0.08  

Information Quality->System Use  0.046  0.175  0.26  

Information Quality->User Satisfaction  0.271  0.128  2.12*  

Information Quality->Structure  0.176  0.124  1.42  

Service Quality->System Use  0.163  0.261  0.62  

Service Quality->User Satisfaction  0.437  0.178  2.46*  

Service Quality->Structure  -0.012  0.155  0.08  

System Use->User Satisfaction  0.237  0.228  1.04  

System Use->Net Benefits  -0.110  0.127  0.87  

User Satisfaction->System Use  0.320  0.307  1.04  
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Path Coefficients  
   Estimate  SE  CR  

User Satisfaction->Net Benefits  0.174  0.141  1.23  

Structure->Environment  0.631  0.079  7.95*  

Structure->Net Benefits  0.105  0.171  0.61  

Environment->Structure  0.582  0.103  5.64*  

Environment->Net Benefits  0.625  0.132  4.72*  
CR* = significant at .05 level 
 
Berdasarkan perhitungan path coefficients pada Tabel 5.42, 
maka bila digambarkan pada model konseptual penelitian 
didapatkah hasil seperti gambar 5.1 berikut. 
 

 
Gambar 6. 1 Kerangka Kerja Konseptual Hasil Uji Hipotesis (Olahan 

GeSCA, 2015) 
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 Hipotesis 1 (H1): Kualitas sistem (system quality) 
berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan 
sistem (system use) 
Pada Tabel 5.42 didapatkan hasil pengujian path 
coefficients antara system quality dan system use dengan 
nilai estimate adalah -0,013 dan nilai critical ratio (CR) 
adalah 0,07. Dengan demikian system quality 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap system 
use sehingga hipotesis 1 (H1) ditolak. 
 

 Hipotesis 2 (H2): Kualitas sistem (system quality) 
berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 
pengguna (user satisfaction) 
Pada Tabel 5.42 didapatkan hasil pengujian path 
coefficients antara system quality dan user satisfaction 
dengan nilai estimate adalah -0,250 dan nilai critical ratio 
(CR) adalah 0,08. Dengan demikian system quality 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap user 
satisfaction sehingga hipotesis 2 (H2) ditolak. 
 

 Hipotesis 3 (H3): Kualitas sistem (system quality) 
berpengaruh positif signifikan terhadap struktur pada 
organisasi (structure) 
Pada Tabel 5.42 didapatkan hasil pengujian path 
coefficients antara system quality dan structure  dengan 
nilai estimate adalah 0,009 dan nilai critical ratio (CR) 
adalah 0,08. Dengan demikian system quality 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
structure sehingga hipotesis 3 (H3) ditolak. 
 

 Hipotesis 4 (H4): Kualitas informasi (information 
quality) berpengaruh positif signifikan terhadap 
penggunaan sistem (system use) 
Pada Tabel 5.42 didapatkan hasil pengujian path 
coefficients antara information quality dan system use 
dengan nilai estimate adalah 0,046 dan nilai critical ratio 
(CR) adalah 0,26. Dengan demikian information quality 
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berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap system 
use sehingga hipotesis 4 (H4) ditolak. 
 

 Hipotesis 5 (H5): Kualitas informasi (information 
quality) berpengaruh positif signifikan terhadap 
kepuasan pengguna (user satisfaction) 
Pada Tabel 5.42 didapatkan hasil pengujian path 
coefficients antara information quality dan user 
satisfaction dengan nilai estimate adalah 0,271 dan nilai 
critical ratio (CR) adalah 2,12*. Dengan demikian 
information quality berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap user satisfaction sehingga hipotesis 5 (H5) 
diterima. 
 

 Hipotesis 6 (H6): Kualitas informasi (information 
quality) berpengaruh positif signifikan terhadap 
struktur pada organisasi (structure) 
Pada Tabel 5.42 didapatkan hasil pengujian path 
coefficients antara information quality dan structure 
dengan nilai estimate adalah 0,176 dan nilai critical ratio 
(CR) adalah 1,42. Dengan demikian information quality 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
structure sehingga hipotesis 6 (H6) ditolak. 
 

 Hipotesis 7 (H7): Kualitas layanan (service quality) 
berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan 
sistem (system use) 
Pada Tabel 5.42 didapatkan hasil pengujian path 
coefficients antara service quality dan system use dengan 
nilai estimate adalah 0,163 dan nilai critical ratio (CR) 
adalah 0,62. Dengan demikian service quality 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap system 
use sehingga hipotesis 7 (H7) ditolak. 
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 Hipotesis 8 (H8): Kualitas layanan (service quality) 
berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 
pengguna (user satisfaction) 
Pada Tabel 5.42 didapatkan hasil pengujian path 
coefficients antara service quality dan user satisfaction 
dengan nilai estimate adalah 0,437 dan nilai critical ratio 
(CR) adalah 2,46*. Dengan demikian service quality 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap user 
satisfaction sehingga hipotesis 8 (H8) diterima. 
 

 Hipotesis 9 (H9): Kualitas layanan (service quality) 
berpengaruh positif signifikan terhadap struktur pada 
organisasi (structure) 
Pada Tabel 5.42 didapatkan hasil pengujian path 
coefficients antara service quality dan structure dengan 
nilai estimate adalah -0,012 dan nilai critical ratio (CR) 
adalah 0,08. Dengan demikian service quality 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
structure sehingga hipotesis 9 (H9) ditolak. 
 

 Hipotesis 10 (H10): Penggunaan sistem (system use) 
berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 
pengguna (user satisfaction) 
Pada Tabel 5.42didapatkan hasil pengujian path 
coefficients antara system use dan user satisfaction 
dengan nilai estimate adalah 0,237 dan nilai critical ratio 
(CR) adalah 1,04. Dengan demikian system use 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap user 
satisfaction sehingga hipotesis 10 (H10) ditolak. 
 

 Hipotesis 11 (H11): Kepuasan pengguna (user 
satisfaction) berpengaruh positif signifikan terhadap 
penggunaan sistem (system use) 
Pada Tabel 5.42 didapatkan hasil pengujian path 
coefficients antara user satisfaction dan system use 
dengan nilai estimate adalah 0,320 dan nilai critical ratio 
(CR) adalah 1,04. Dengan demikian user satisfaction 
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berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap system 
use sehingga hipotesis 11 (H11) ditolak. 
 

 Hipotesis 12 (H12): Struktur pada organisasi 
(structure) berpengaruh positif signifikan terhadap 
lingkungan organisasi (environment) 
Pada Tabel 5.42 didapatkan hasil pengujian path 
coefficients antara structure dan environment dengan nilai 
estimate adalah 0.631 dan nilai critical ratio (CR) adalah 
7.95*. Dengan demikian structure berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap environment sehingga hipotesis 
12 (H12) diterima. 
 

 Hipotesis 13 (H13): Lingkungan organisasi 
(environment) berpengaruh positif signifikan terhadap 
struktur pada organisasi (structure) 
Pada Tabel 5.42 didapatkan hasil pengujian path 
coefficients antara environment dan structure dengan nilai 
estimate adalah 0.582 dan nilai critical ratio (CR) adalah 
5.64*. Dengan demikian environment berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap structure sehingga hipotesis 13 
(H13) diterima. 
 

 Hipotesis 14 (H14): Penggunaan sistem (system use) 
berpengaruh positif signifikan terhadap manfaat (net 
benefits) 
Pada Tabel 5.42 didapatkan hasil pengujian path 
coefficients antara system use dan net benefits dengan 
nilai estimate adalah -0,110 dan nilai critical ratio (CR) 
adalah 0.87. Dengan demikian system use berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap net benefits sehingga 
hipotesis 14 (H14) ditolak. 
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 Hipotesis 15 (H15): Kepuasan Pengguna (user 
satisfaction) berpengaruh positif signifikan terhadap 
manfaat (net benefits) 
Pada Tabel 5.42 didapatkan hasil pengujian path 
coefficients antara user satisfaction dan net benefits 
dengan nilai estimate adalah 0.174 dan nilai critical ratio 
(CR) adalah 1.23. Dengan demikian user satisfaction 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap net 
benefits sehingga hipotesis 15 (H15) ditolak. 
 

 Hipotesis 16 (H16): Struktur pada organisasi 
(structure) berpengaruh positif signifikan terhadap 
manfaat (net benefits) 
Pada Tabel 5.42 didapatkan hasil pengujian path 
coefficients antara structure dan net benefits dengan nilai 
estimate adalah 0.105 dan nilai critical ratio (CR) adalah 
0.61. Dengan demikian structure berpengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap net benefits sehingga hipotesis 
16 (H16) ditolak. 
 

 Hipotesis 17 (H17): Lingkungan organisasi 
(environment) berpengaruh positif signifikan terhadap 
manfaat (net benefits) 
Pada Tabel 5.42 didapatkan hasil pengujian path 
coefficients antara environment dan net benefits dengan 
nilai estimate adalah 0.625 dan nilai critical ratio (CR) 
adalah 4.72*. Dengan demikian environment berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap net benefits sehingga 
hipotesis 17 (H17) diterima. 

 
Setelah mengetahui penjelasan masing-masing hipotesis 
menurut perhitungan menggunakan GeSCA, maka kesimpulan 
dari hasil uji inner model dapat dilihat pada Tabel 6.12 
berikut. 
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Tabel 6. 12 Kesimpulan Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Estimate  
Path Coefficients CR  Keterangan 

H1 -0,013 0.07  Tidak Diterima 
H2 -0,250 1.64  Tidak Diterima 
H3 0,009 0.08  Tidak Diterima 
H4 0,046 0.26  Tidak Diterima 
H5 0,271 2.12*  Diterima 
H6 0,176 1.42  Tidak Diterima 
H7 0,163 0.62  Tidak Diterima 
H8 0,437 2.46*  Diterima 
H9 -0,012 0.08  Tidak Diterima 

H10 0,237 1.04  Tidak Diterima 
H11 0,320 1.04  Tidak Diterima 
H12 0,631 7.95* Diterima 
H13 0,582 5.64* Diterima 
H14 -0,110 0.87 Tidak Diterima 
H15 0,174 1.23 Tidak Diterima 
H16 0,105 0.61 Tidak Diterima 
H17 0,625 4.72*  Diterima 

 

6.2 Interpretasi Hasil Uji Inner Model 
Interpretasi hasil uji inner model merupakan pembahasan dari 
hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan.Terdapat 17 
hipotesis dalam penelitian ini. 
 
6.2.1 Pengaruh Kualitas Sistem (System Quality) 

Terhadap Penggunaan Sistem (System Use) 
Untuk mengetahui pengaruh dari system quality sistem 
informasi RME terhadap system use dapat dilihat dari hasil 
pegujian menggunakan GeSCA. Dari hasil GeSCA didapatkan 
bahwa hubungan antara system quality terhadap system use 
adalah negatif dan tidak signifikan.  
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Nilai estimate dari path coefficients pada system quality 
terhadap system use adalah -0,013. Sementara nilai critical 
ratio (CR) adalah 0,07. Hal ini berarti bahwa system quality 
dari sistem informasi RME berpengaruh negatif dan tidak 
secara signifikan mempengaruhi penggunaan dari sistem 
informasi RME di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. 
Berdasarkan perhitungan GeSCA ini, maka hipotesis 1 tidak 
dapat diterima.  
 
Berdasarkan analisis GeSCA, dimensi system use dipengaruhi 
secara tidak signifikan oleh system quality. Kualitas sistem 
didukung dengan indikator-indikator seperti: memiliki fitur 
yang mudah dipelajari, mudah dipelajari dalam hal 
berinteraksi dengan sistem, mudah digunakan karena telah 
terbiasa, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, 
mengolah informasi atau data yang dimasukkan ke dalam 
sistem dengan cepat, menyajikan informasi atau data 
(menampilkan pada layar komputer) dengan cepat, dapat 
menjaga kerahasiaan data pasien (tidak terjadi kebocoran data 
pasien), serta tidak pernah mengalami gangguan yang 
mengakibatkan kerusakan atau hilangnya data. Indikator-
indikator ini mempengaruhi system use secara negatif dan 
tidak signifikan. 
 
Bila merujuk pada pernyataan terbuka pada kuesioner, 
didapatkan beberapa masukkan mengenai sistem informasi 
RME tersebut. Sistem informasi RME merupakan aplikasi 
mandtory use di mana penguna diwajibkan untuk 
menggunakan. Bagaimanapun keadaan sistem pengguna akan 
tetap menggunakan sistem tersebut. Pengguna tidak 
mempedulikan kualitas sistem saat menggunakannya. Dengan 
demikian kualitas sistem yang baik belum tentu akan 
meningkatkan penggunaan sistem.  
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6.2.2 Pengaruh Kualitas Sistem (System Quality) 
Terhadap Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) 

Untuk mengetahui pengaruh dari system quality sistem 
informasi RME terhadap user satisfaction dapat dilihat dari 
hasil pegujian menggunakan GeSCA. Dari hasil GeSCA 
didapatkan bahwa hubungan antara system quality terhadap 
user satisfaction adalah negatif dan tidak signifikan.  
 
Nilai estimate dari path coefficients pada system quality 
terhadap system use adalah -0,250. Sementara nilai critical 
ratio (CR) adalah 0,08. Hal ini berarti bahwa kualitas sistem 
dari sistem informasi RME berpengaruh negatif dan tidak 
secara signifikan mempengaruhi kepuasan pengguna sistem 
informasi RME di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. 
Berdasarkan perhitungan GeSCA ini, maka hipotesis 2 tidak 
dapat diterima. 
 
Berdasarkan analisis GeSCA, dimensi user satisfaction 
dipengaruhi secara tidak signifikan oleh system quality. 
Kualitas sistem didukung dengan indikator-indikator seperti: 
memiliki fitur yang mudah dipelajari, mudah dipelajari dalam 
hal berinteraksi dengan sistem, mudah digunakan karena telah 
terbiasa, menggunakan bahasa yang mudah dipahami , 
mengolah informasi atau data yang dimasukkan ke dalam 
sistem dengan cepat, menyajikan informasi atau data 
(menampilkan pada layar komputer) dengan cepat, dapat 
menjaga kerahasiaan data pasien (tidak terjadi kebocoran data  
pasien), serta tidak pernah mengalami gangguan yang 
mengakibatkan kerusakan atau hilangnya data. Indikator-
indikator ini mempengaruhi user satisfaction secara negatif 
dan tidak signifikan. 
 
Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pengguna masih 
menggunakan kertas sebagai media pencatatan kesehatan 
pasien. Sistem informasi RME diimplementasikan bukan 
untuk menggantikan proses manual namun digunakan 
bersamaan. Hal ini dapat menyebabkan pengguna belum dapat 
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merasakan kepuasan dari penggunaan sistem informasi RME 
secara utuh. Dengan demikian kualitas sistem yang baik 
sekalipun belum tentu akan meningkatkan kepuasan pengguna.  
 
6.2.3 Pengaruh Kualitas Sistem (System Quality) 

Terhadap Struktur Pada Organisasi (Structure) 
Untuk mengetahui pengaruh dari system quality sistem 
informasi RME terhadap structure (struktur internal 
organisasi) dapat dilihat dari hasil pegujian menggunakan 
GeSCA. Dari hasil GeSCA didapatkan bahwa hubungan 
antara system quality terhadap structure adalah positif dan 
tidak signifikan.  
 
Nilai estimate dari path coefficients pada system quality 
terhadap structure adalah 0,009. Sementara nilai critical ratio 
(CR) adalah 0,08. Hal ini berarti bahwa system quality dari 
sistem informasi RME berpengaruh positif namun tidak secara 
signifikan mempengaruhi structure dari organisasi (Rumah 
Sakit Kristen Mojowarno). Berdasarkan perhitungan GeSCA 
ini, maka hipotesis 3 tidak dapat diterima.  
 
Berdasarkan analisis GeSCA, dimensi structure dipengaruhi 
secara tidak signifikan oleh system quality. Kualitas sistem 
didukung dengan indikator-indikator seperti: memiliki fitur 
yang mudah dipelajari, mudah dipelajari dalam hal 
berinteraksi dengan sistem, mudah digunakan karena telah 
terbiasa, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, 
mengolah informasi atau data yang dimasukkan ke dalam 
sistem dengan cepat, menyajikan informasi atau data 
(menampilkan pada layar komputer) dengan cepat, dapat 
menjaga kerahasiaan data pasien (tidak terjadi kebocoran data 
pasien), serta tidak pernah mengalami gangguan yang 
mengakibatkan kerusakan atau hilangnya data. Indikator-
indikator ini mempengaruhi struktur orgaisasi secara positif 
dan tidak signifikan. 
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Berdasarkan hasil analisis dekskriptif statistik, pengguna 
menyatakan setuju terhadap dukungan dan strategi rumah sakit 
terhadap sistem informasi RME. Akan tetapi dukungan dan 
strategi yang ada bukan berdasarkan keadaan sistem informasi 
RME saat ini. Menurut hasil wawancara kondisi organisasi, 
manajemen rumah sakit memang telah mendukung 
pengembangan sistem informasi RME dan telah 
mempersiapkan strategi implementasi sebelumnya. Dengan 
demikian kualitas sistem yang baik juga tidak bisa membuat 
organisasi terpengaruh untuk menentukan tindakan seperti 
meningkatkan dukungan dan perbaikan terhadap sistem. 
 
6.2.4 Pengaruh Kualitas Informasi (Information Quality) 

Terhadap Penggunaan Sistem (System Use) 
Untuk mengetahui pengaruh dari information quality sistem 
informasi RME terhadap system use (penggunaan sistem) 
dapat dilihat dari hasil pegujian menggunakan GeSCA. Dari 
hasil GeSCA didapatkan bahwa hubungan antara information 
quality terhadap system use adalah positif dan tidak signifikan.  
 
Nilai estimate dari path coefficients pada information quality 
terhadap system use adalah 0,046. Sementara nilai critical 
ratio (CR) adalah 0,26. Hal ini berarti bahwa information 
quality dari sistem informasi RME berpengaruh positif namun 
tidak secara signifikan mempengaruhi penggunaan sistem 
informasi RME. Berdasarkan perhitungan GeSCA ini, maka 
hipotesis 4 tidak dapat diterima.  
 
Berdasarkan analisis GeSCA, dimensi system use dipengaruhi 
secara tidak signifikan oleh information quality. Kualitas 
informasi didukung dengan indikator-indikator seperti: akurat 
(tidak mengandung kesalahan apapun), mudah diketahui bila 
terjadi kesalahan pada data, jelas (mudah dipahami), selalu 
lengkap (tidak terpotong atau kurang), tepat (sesuai dengan 
kebutuhan saya), selalu dapat diakses kapan saja ketika 
dibutuhkan, selalu dapat diakses dari setiap komputer yang 
terinstalasi sistem informasi RME, selalu sesuai dengan hak 
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akses pengguna sistem informasi RME, selalu up-to-date, 
dapat diakses walau sudah tersimpan lama, selalu terintegrasi, 
tidak mengalami data ganda (data redundan), selalu dengan 
format yang sama. Indikator-indikator ini mempengaruhi 
penggunaan sistem secara positif dan tidak signifikan. 
 
Bedasarkan analisis deskriptif penelitian, masih terdapat 
keraguan pengguna terhadap informasi yang disediakan sistem 
informasi RME. Akan tetapi sistem tersebut digunakan secara 
berkala oleh pengguna karena memang sistem tersebut wajib 
digunakan. Jadi walaupun sistem menyediakan data atau 
informasi yang kurang baik, pengguna masih tetap 
menggunakan. Dengan demikian kualitas informasi yang baik 
juga belum tentu dapat meningkatkan penggunaan sistem. 
 
6.2.5 Pengaruh Kualitas Informasi (Information Quality) 

Terhadap Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) 
Untuk mengetahui pengaruh dari information quality sistem 
informasi RME terhadap user satisfaction dapat dilihat dari 
hasil pegujian menggunakan GeSCA. Dari hasil GeSCA 
didapatkan bahwa hubungan antara information quality 
terhadap user satisfaction adalah positif dan signifikan.  
 
Nilai estimate dari path coefficients pada information quality 
terhadap user satisfaction adalah 0,271. Sementara nilai 
critical ratio (CR) adalah 2,12*. Hal ini berarti bahwa 
information quality dari sistem informasi RME berpengaruh 
positif dan secara signifikan mempengaruhi kepuasan 
pengguna sistem informasi RME. Berdasarkan perhitungan 
GeSCA ini, maka hipotesis 5 dapat diterima. 
 
Berdasarkan analisis GeSCA, dimensi user satisfaction 
dipengaruhi secara signifikan oleh information quality. 
Kualitas informasi didukung dengan indikator-indikator 
seperti: akurat (tidak mengandung kesalahan apapun), mudah 
diketahui bila terjadi kesalahan pada data, jelas (mudah 
dipahami), selalu lengkap (tidak terpotong atau kurang), tepat 
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(sesuai dengan kebutuhan saya), selalu dapat diakses kapan 
saja ketika dibutuhkan, selalu dapat diakses dari setiap 
komputer yang terinstalasi sistem informasi RME, selalu 
sesuai dengan hak akses pengguna sistem informasi RME, 
selalu up-to-date, dapat diakses walau sudah tersimpan lama, 
selalu terintegrasi, tidak mengalami data ganda (data 
redundan), selalu dengan format yang sama. Indikator-
indikator ini dapat menjadi parameter yang mempengaruhi 
kepuasan pengguna secara positif dan signifikan. 
 
Pada deskriptif statistik variabel penelitian, nilai mean 
tertinggi adalah indikator IQ3 yaitu 3,49. Indikator IQ3 
menyatakan bahwa informasi berupa data kesehatan pasien 
adalah mudah dipahami (telah jelas). Pengguna menyatakan 
setuju dengan pernyataan pada indikator ini. Dari hasil mean 
dapat dikatakan bahwa indikator IQ3 dari accuracy memiliki 
pengaruh paling tinggi terhadap kepuasan pengguna. 
 
Pada analisis menggunakan GeSCA, terdapat indikator yang 
memiliki validitas kurang baik. Nilai convergent validity 
menunjukkan bahwa indikator dengan konstruk berbeda tetap 
akan menghasilkan hasil yang serupa. Bila nilai convergent 
validity rendah, maka indikator tersebut tidak dapat 
menghasilkan hasil yang sama lagi. Indikator tersebut yaitu 
IQ1, IQ2, IQ4, IQ6, dan IQ12. Dengan demikian maka dapat 
dinyatakan bahwa kelima indikator yang tidak memiliki 
validitas yang baik ini tidak dapat mewakili dimensi 
information quality dalam mempengaruhi user satisfaction. 
Sedangkan indikator dengan validitas yang baik dapat 
digunakan untuk mewakili dimensi information quality dalam 
mempengaruhi dimensi user satisfaction secara signifikan.  
 
Pengguna merasa puas karena data yang disediakan sistem 
informasi RME adalah akurat, lengkap, selalu tersedia, tepat 
waktu, serta konsisten. Pengguna sistem informasi RME 
menggunakan sistem ini bukan karena kemauan mereka 
melainkan karena kewajiban. Salah satu yang membuat 
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mereka puas adalah adanya kualitas dari informasi berupa data 
pasien yang memang menjadi bagian utama dari pekerjaan 
mereka di rumah sakit. 
 
6.2.6 Pengaruh Kualitas Informasi (Information Quality) 

Terhadap Struktur Pada Organisasi (Structure) 
Untuk mengetahui pengaruh dari information quality sistem 
informasi RME terhadap structure dapat dilihat dari hasil 
pegujian menggunakan GeSCA. Dari hasil GeSCA didapatkan 
bahwa hubungan antara information quality terhadap structure 
adalah positif dan tidak signifikan.  
 
Nilai estimate dari path coefficients pada information quality 
terhadap structure  adalah 0,176 . Sementara nilai critical ratio 
(CR) adalah 1,42. Hal ini berarti bahwa information quality 
dari sistem informasi RME berpengaruh positif namun secara 
tidak signifikan mempengaruhi struktur organisasi Rumah 
Sakit Kristen Mojowarno Jombang. Berdasarkan perhitungan 
GeSCA ini, maka hipotesis 6 tidak dapat diterima. 
 
Berdasarkan analisis GeSCA, dimensi structure dipengaruhi 
secara tidak signifikan oleh information quality. Kualitas 
informasi didukung dengan indikator-indikator seperti: akurat 
(tidak mengandung kesalahan apapun), mudah diketahui bila 
terjadi kesalahan pada data, jelas (mudah dipahami), selalu 
lengkap (tidak terpotong atau kurang), tepat (sesuai dengan 
kebutuhan saya), selalu dapat diakses kapan saja ketika 
dibutuhkan, selalu dapat diakses dari setiap komputer yang 
terinstalasi sistem informasi RME, selalu sesuai dengan hak 
akses pengguna sistem informasi RME, selalu up-to-date, 
dapat diakses walau sudah tersimpan lama, selalu terintegrasi, 
tidak mengalami data ganda (data redundan), selalu dengan 
format yang sama. Indikator-indikator ini mempengaruhi 
struktur orgaisasi secara positif dan tidak signifikan. 
 
Berdasarkan hasil analisis dekskriptif statistik, pengguna 
menyatakan setuju terhadap dukungan dan strategi rumah sakit 
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terhadap sistem informasi RME. Akan tetapi dukungan dan 
strategi yang ada bukan berdasarkan kualitas data saat ini. 
Menurut hasil wawancara kondisi organisasi, manajemen 
rumah sakit memang telah mendukung pengembangan sistem 
informasi RME dan telah mempersiapkan strategi 
implementasi sebelumnya. Dengan demikian kualitas dari 
informasi tidak dapat berpengaruh langsung terhadap struktur 
organisasi terutama dalam hal dukungan dan strategi 
pengembangan sistem. 
 
6.2.7 Pengaruh Kualitas Layanan (Service Quality) 

Berpengaruh Positif Terhadap Penggunaan Sistem 
(System Use) 

Untuk mengetahui pengaruh dari service quality sistem 
informasi RME terhadap system use (penggunaan sistem) 
dapat dilihat dari hasil pegujian menggunakan GeSCA. Dari 
hasil GeSCA didapatkan bahwa hubungan antara service 
quality terhadap system use adalah positif dan tidak signifikan.  
 
Nilai estimate dari path coefficients pada service quality 
terhadap system use adalah 0,176. Sementara nilai critical 
ratio (CR) adalah 1,42. Hal ini berarti bahwa information 
quality dari sistem informasi RME berpengaruh positif namun 
tidak secara signifikan mempengaruhi penggunaan sistem 
informasi RME. Berdasarkan perhitungan GeSCA ini, maka 
hipotesis 7 tidak dapat diterima.  
 
Berdasarkan analisis GeSCA, dimensi system use dipengaruhi 
secara tidak signifikan oleh service quality. Kualitas layanan 
didukung dengan indikator-indikator seperti: dapat 
memberikan respon dengan cepat saat dibutuhkan, selalu 
menjawab pertanyaan dengan tepat sesuai yang diajukan 
pengguna mengenai sistem, dapat menunjukan sikap ramah 
dalam menyelesaikan permasalahan pada sistem informasi 
RME, memberikan perhatian individu kepada penguna 
mengenai penggunaan sistem informasi RME, dapat 
memelihara infrasturuktur yang mendukung sistem informasi 
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RME, menghubungi kembali untuk menanyakan hambatan 
yang mungkin saya alami ketika terjadi perubahan pada 
sistem, selalu  dapat dipercaya dalam menyelesaikan 
permasalahan dari sistem informasi RME, selalu bersikap 
sopan ketika memberikan pelayanan. Indikator-indikator ini 
mempengaruhi penggunaan sistem secara positif dan tidak 
signifikan. 
 
Berdasarkan analisis deskriptif statistik, masih banyak 
pengguna yang tidak bisa menggunakan komputer sendiri 
(masih membutuhkan bantuan). Namun pengguna tetap 
menggunakan sistem tersebut dengan ataupun tanpa bantuan 
divisi TI. Walaupun divisi TI tidak memberikan pelayanan 
yang baik kepada pengguna, pengguna tetap akan 
menggunakan sistem informasi setiap bekerja karena sistem 
memang wajib digunakan. Dengan demikian faktor kualitas 
layanan yang baik juga tidak dapat meningkatkan penggunaan 
sistem informasi RME. 
 
6.2.8 Pengaruh Kualitas Layanan (Service Quality) 

Terhadap Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) 
Untuk mengetahui pengaruh dari service quality sistem 
informasi RME terhadap user satisfaction dapat dilihat dari 
hasil pegujian menggunakan GeSCA. Dari hasil GeSCA 
didapatkan bahwa hubungan antara service quality terhadap 
user satisfaction adalah positif dan tidak signifikan.  
 
Nilai estimate dari path coefficients pada service quality 
terhadap user satsfaction adalah 0,437. Sementara nilai critical 
ratio (CR) adalah 2,46*. Hal ini berarti bahwa service quality 
dari sistem informasi RME berpengaruh positif dan secara 
signifikan mempengaruhi kepuasan pengguna sistem informasi 
RME. Berdasarkan perhitungan GeSCA ini, maka hipotesis 8 
dapat diterima.  
 
Berdasarkan analisis GeSCA, dimensi system use dipengaruhi 
secara signifikan oleh service quality. Kualitas layanan 
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didukung dengan indikator-indikator seperti: dapat 
memberikan respon dengan cepat saat dibutuhkan, selalu 
menjawab pertanyaan dengan tepat sesuai yang diajukan 
pengguna mengenai sistem, dapat menunjukan sikap ramah 
dalam menyelesaikan permasalahan pada sistem informasi 
RME, memberikan perhatian individu kepada penguna 
mengenai penggunaan sistem informasi RME, dapat 
memelihara infrasturuktur yang mendukung sistem informasi 
RME, menghubungi kembali untuk menanyakan hambatan 
yang mungkin saya alami ketika terjadi perubahan pada 
sistem, selalu  dapat dipercaya dalam menyelesaikan 
permasalahan dari sistem informasi RME, selalu bersikap 
sopan ketika memberikan pelayanan. Indikator-indikator ini 
dapat menjadi parameter yang mempengaruhi penggunaan 
sistem secara positif dan signifikan. 
 
Pada deskriptif statistik variabel penelitian, nilai mean 
tertinggi pada dimensi service quality adalah indikator SCQ8 
yaitu 3,32. Indikator SCQ8 menyatakan bahwa divisi TI selalu 
bersikap sopan ketika memberikan pelayanan. Pengguna 
menyatakan setuju dengan pernyataan pada indikator ini. Dari 
hasil mean dapat dikatakan bahwa indikator SCQ8 dari 
assurance  memiliki pengaruh paling tinggi terhadap kepuasan 
pengguna. 
 
Bila dilihat pada hasil analisis menggunakan GeSCA, terdapat 
indikator yang memiliki validitas kurang baik. Nilai 
convergent validity menunjukkan bahwa indikator dengan 
konstruk berbeda tetap akan menghasilkan hasil yang serupa. 
Bila nilai convergent validity rendah, maka indikator tersebut 
tidak dapat menghasilkan hasil yang sama lagi. Indikator 
tersebut yaitu NSCQ1, SCQ4, dan SCQ6. Dengan demikian 
maka dapat dinyatakan bahwa ketiga indikator yang tidak 
memiliki validitas yang baik ini tidak dapat mewakili dimensi 
service quality dalam mempengaruhi user satisfaction. 
Sedangkan indikator dengan validitas yang baik dapat 
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digunakan untuk mewakili dimensi service quality dalam 
mempengaruhi dimensi user satisfaction secara signifikan.  
 
Pengguna merasakan manfaat dari penggunaan sistem 
informasi RME dikarenakan adanya respon yang cepat, rasa 
peduli, pelayanan yang selalu dilakukan follow-up, serta 
jaminan kepercayaan dari divisi TI. Responden peneleitian 
yang merupakan pengguna sistem informasi RME memang 
tidak seutuhnya handal dalam menggunakan teknologi. Namun 
dengan bantuan dari divisi TI, pengguna merasa puas dan 
merasa hambatan juga dapat diatasi. 
 
6.2.9 Pengaruh Kualitas Layanan (Service Quality) 

Terhadap Struktur Pada Organisasi (Structure) 
Untuk mengetahui pengaruh dari service quality sistem 
informasi RME terhadap structure dapat dilihat dari hasil 
pegujian menggunakan GeSCA. Dari hasil GeSCA didapatkan 
bahwa hubungan antara service quality terhadap structure 
adalah negatif dan tidak signifikan.  
 
Nilai estimate dari path coefficients pada service quality 
terhadap structure adalah -0,012. Sementara nilai critical ratio 
(CR) adalah 0,08. Hal ini berarti bahwa information quality 
dari sistem informasi RME berpengaruh negatif dan tidak 
secara signifikan mempengaruhi penggunaan sistem informasi 
RME. Berdasarkan perhitungan GeSCA ini, maka hipotesis 9 
tidak dapat diterima.  
 
Berdasarkan analisis GeSCA, dimensi structure dipengaruhi 
secara tidak signifikan oleh service quality. Kualitas layanan 
didukung dengan indikator-indikator seperti: dapat 
memberikan respon dengan cepat saat dibutuhkan, selalu 
menjawab pertanyaan dengan tepat sesuai yang diajukan 
pengguna mengenai sistem, dapat menunjukan sikap ramah 
dalam menyelesaikan permasalahan pada sistem informasi 
RME, memberikan perhatian individu kepada penguna 
mengenai penggunaan sistem informasi RME, dapat 
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memelihara infrasturuktur yang mendukung sistem informasi 
RME, menghubungi kembali untuk menanyakan hambatan 
yang mungkin saya alami ketika terjadi perubahan pada 
sistem, selalu  dapat dipercaya dalam menyelesaikan 
permasalahan dari sistem informasi RME, selalu bersikap 
sopan ketika memberikan pelayanan. Indikator-indikator ini 
mempengaruhi penggunaan sistem secara negatif dan tidak 
signifikan. 
 
Berdasarkan hasil analisis dekskriptif statistik, pengguna 
menyatakan setuju terhadap dukungan dan strategi rumah sakit 
terhadap sistem informasi RME. Akan tetapi dukungan dan 
strategi yang ada bukan berdasarkan kualitas pelayanan yang 
diberikan divisi TI. Menurut hasil wawancara kondisi 
organisasi, manajemen rumah sakit memang telah mendukung 
pengembangan sistem informasi RME dan telah 
mempersiapkan strategi implementasi sebelumnya. Dengan 
demikian kualitas dari layanan tidak dapat berpengaruh 
langsung terhadap struktur organisasi terutama dalam hal 
dukungan dan strategi pengembangan sistem. 
 
6.2.10 Pengaruh Penggunaan Sistem (System Use) 

Terhadap Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) 
Untuk mengetahui pengaruh dari system use dari sistem 
informasi RME terhadap user satisfaction dapat dilihat dari 
hasil pegujian menggunakan GeSCA. Dari hasil GeSCA 
didapatkan bahwa hubungan antara system use terhadap user 
satisfaction adalah negatif dan tidak signifikan.  
 
Nilai estimate dari path coefficients pada system use  terhadap 
user satsfaction adalah 0,237. Sementara nilai critical ratio 
(CR) adalah 1,04. Hal ini berarti bahwa system use dari sistem 
informasi RME berpengaruh positif dan secara tidak signifikan 
mempengaruhi kepuasan pengguna sistem informasi RME. 
Berdasarkan perhitungan GeSCA ini, maka hipotesis 10 tidak 
dapat diterima.  
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Berdasarkan analisis GeSCA, dimensi user satisfaction 
dipengaruhi secara tidak signifikan oleh system use. 
Penggunaan sistem didukung dengan indikator-indikator 
seperti: hanya menggunakan sistem informasi RME setiap 
akan memasukkan data yang berhubungan dengan pasien, 
sering menggunakan sistem informasi RME dalam bekerja, 
menggunakan komputer tanpa meminta bantuan pihak lain 
(tanpa bertanya kepada orang lain), terbiasa menggunakan 
komputer dalam pekerjaan. Indikator-indikator ini 
mempengaruhi kepuasan pengguna secara positif dan tidak 
signifikan. 
 
Menurut hasil analisis deskriptif statistik, sebagian besar 
pengguna masih memerlukan proses manual dalam pencatatan 
rekam medis pasien. Perawat di setiap unit masih 
menggunakan kertas untuk mencatat sebelum dipindahkan ke 
sistem. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaa dapat 
merasakan kepuasan dengan penggabungan kedua proses 
tersebut (bukan murni proses pencatatan menggunakan sistem 
informasi RME). Dengan demikian faktor penggunaan sistem 
informasi RME tidak dapat meingkatkan kepuasan pengguna 
dalam menggunakan sistem informasi RME 
 
6.2.11 Pengaruh Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) 

Terhadap Penggunaan Sistem (System Use) 
Untuk mengetahui pengaruh dari user satisfaction dari sistem 
informasi RME terhadap system use dapat dilihat dari hasil 
pegujian menggunakan GeSCA. Dari hasil GeSCA didapatkan 
bahwa hubungan antara user satisfaction terhadap system use 
adalah positif dan tidak signifikan.  
 
Nilai estimate dari path coefficients pada user satisfaction  
terhadap system use adalah 0,320. Sementara nilai critical 
ratio (CR) adalah 1,04. Hal ini berarti bahwa kepuasan 
pengguna dari sistem informasi RME berpengaruh positif dan 
secara tidak signifikan mempengaruhi penggunaan sistem 
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informasi RME. Berdasarkan perhitungan GeSCA ini, maka 
hipotesis 11 tidak dapat diterima.  
 
Berdasarkan analisis GeSCA, dimensi system use dipengaruhi 
secara tidak signifikan oleh user satisfaction. Penggunaan 
sistem didukung dengan indikator-indikator seperti: seluruh 
pekerjaan yang berhubungan dengan rekam medis pasien 
dapat diselesaikan tanpa memerlukan proses manual, dapat 
mengurangi kesalahan dalam bekerja, puas bila bekerja 
menggunakan sistem, mendapatkan pelayanan terbaik dari 
pengelola sistem informasi RME. Indikator-indikator ini 
mempengaruhi kepuasan pengguna secara positif dan tidak 
signifikan. 
 
Menurut hasil analisis deskriptif, sebagian besar pengguna 
tidak seutuhnya handal dalam menggunakan komputer atau 
teknologi. Mereka masih memerlukan bantuan pihak lain. Hal 
ini mengindikasikan bahwa pengguna belum memahami 
kepuasan saat bekerja menggunakan sistem. Walaupun 
pengguna tidak merasakan kepuasan, pengguna masih tetap 
menggunakan sistem. Dengan demikian faktor kepuasan 
pengguna tidak dapat meningkatkan penggunaan sistem. 
 
6.2.12 Pengaruh Struktur Pada Organisasi (Structure) 

Terhadap Lingkungan Organisasi (Environment) 
Untuk mengetahui pengaruh dari structure dari Rumah Sakit 
Kristen Mojowarno terhadap environment dapat dilihat dari 
hasil pegujian menggunakan GeSCA. Dari hasil GeSCA 
didapatkan bahwa hubungan antara structure terhadap 
environment adalah positif dan signifikan.  
 
Nilai estimate dari path coefficients pada structure  terhadap 
environment adalah 0,631. Sementara nilai critical ratio (CR) 
adalah 17,95*. Hal ini berarti bahwa struktur organisasi 
berpengaruh positif dan secara signifikan mempengaruhi 
lingkungan organisasi. Berdasarkan perhitungan GeSCA ini, 
maka hipotesis 12 dapat diterima.  
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Berdasarkan analisis GeSCA, dimensi environment 
dipengaruhi secara signifikan oleh structure. Struktur 
organisasi didukung dengan indikator-indikator seperti: 
memberikan dukungan penuh dalam menerapkan sistem 
informasi RME, paham akan manfaat yang didapat dari 
penerapan sistem informasi RME, memberikan pelatihan 
penggunaan sistem informasi RME, merencanakan 
implementasi sistem informasi RME untuk mendukung 
program pelayanan kesehatan, telah menginformasikan 
rencana pembuatan sistem informasi RME. Indikator-indikator 
ini dapat menjadi parameter yang mempengaruhi lingkungan 
organisasi secara positif dan signifikan. 
 
Pada deskriptif statistik variabel penelitian, nilai mean 
tertinggi pada dimensi structure adalah indikator S1 yaitu 
0,824. Indikator S1 menyatakan bahwa manajemen rumah 
sakit memberikan dukungan penuh dalam menerapkan sistem 
informasi RME. Pengguna menyatakan setuju dengan 
pernyataan pada indikator ini. Dari hasil mean dapat dikatakan 
bahwa indikator S1 dari top management support memiliki 
pengaruh paling tinggi terhadap kondisi lingkungan rumah 
sakit. 
 
Bila dilihat pada hasil analisis menggunakan GeSCA, semua 
indikator memiliki validitas yang baik. Nilai convergent 
validity menunjukkan bahwa indikator dengan konstruk 
berbeda tetap akan menghasilkan hasil yang serupa. Bila nilai 
convergent validity telah baik, maka indikator tersebut dapat 
menghasilkan hasil yang sama lagi. Dengan demikian maka 
dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator pada dimensi 
structure dapat mempengaruhi environment.  
 
Kondisi lingkungan (eksternal) dari rumah sakit dipengaruhi 
karena adanya dukungan yang kuat dari top management serta 
adanya strategi yang jelas dalam pengembangan sistem 
informasi RME. Responden peneleitian yang merupakan 
pengguna sistem informasi RME merasakan bahwa dukungan 
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dari manajemen puncak sangat mempengaruhi dalam proses 
implementasi hingga penggunaan sistem informasi RME. 
Selain itu mereka juga setuju bahwa pihak rumah sakit telah 
memberikan dukungan penuh dalam penggunaan sistem 
informasi RME. Dengan adanya dukungan dan strategi yang 
telah diterapkan rumah sakit maka hal tersebut dapat 
mendorong peningkatan kondisi lingkungan organisasi dalam 
hal komunikasi dan kompetisi. 
 
6.2.13 Pengaruh Lingkungan Organisasi (Environment) 

Terhadap Struktur Pada Organisasi (Structure) 
Untuk mengetahui pengaruh dari environment dari Rumah 
Sakit Kristen Mojowarno terhadap structure dapat dilihat dari 
hasil pegujian menggunakan GeSCA. Dari hasil GeSCA 
didapatkan bahwa hubungan antara environment terhadap 
structure adalah positif dan signifikan.  
 
Nilai estimate dari path coefficients pada environment 
terhadap structure  adalah 0.582. Sementara nilai critical ratio 
(CR) adalah 5.64*. Hal ini berarti bahwa lingkungan 
organisasi berpengaruh positif dan secara signifikan 
mempengaruhi struktur organisasi. Berdasarkan perhitungan 
GeSCA ini, maka hipotesis 13 dapat diterima.  
 
Berdasarkan analisis GeSCA, dimensi structure dipengaruhi 
secara signifikan oleh environment. Linkungan organisasi 
didukung dengan indikator-indikator seperti: penerapan 
teknologi seperti yang dilakukan rumah sakit lain, faktor 
peningkatan pelayanan kesehatan, faktor memperlancar 
komunikasi mengenai data pasien, faktor memperlancar 
komunikasi mengenai proses rekap data pasien. Indikator-
indikator ini dapat menjadi parameter yang mempengaruhi 
struktur organisasi secara positif dan signifikan. 
 
Pada deskriptif statistik variabel penelitian, nilai mean 
tertinggi pada dimensi environment adalah indikator E3 yaitu 
0,896. Indikator E3 menyatakan bahwa yang mendorong 
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pembuatan sistem informasi RME adalah faktor memperlancar 
komunikasi mengenai data pasien. Pengguna menyatakan 
setuju dengan pernyataan pada indikator ini. Dari hasil mean 
dapat dikatakan bahwa indikator E3 dari communication 
memiliki pengaruh paling tinggi terhadap struktur rumah sakit. 
Bila dilihat pada hasil analisis menggunakan GeSCA, semua 
indikator memiliki validitas yang baik. Nilai convergent 
validity menunjukkan bahwa indikator dengan konstruk 
berbeda tetap akan menghasilkan hasil yang serupa. Bila nilai 
convergent validity telah baik, maka indikator tersebut dapat 
menghasilkan hasil yang sama lagi. Dengan demikian maka 
dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator pada dimensi 
evironment dapat mempengaruhi structure.  
 
Kondisi struktur (internal) dari rumah sakit dipengaruhi karena 
adanya faktor kompetisi dan komunikasi yang mendorong 
pengembangan sistem informasi RME. Responden penelitian 
yang merupakan pengguna sistem informasi RME merasakan 
bahwa adanya kebutuhan untuk mengkomunikasikan data 
pasien sangat mempengaruhi dalam proses implementasi 
hingga penggunaan sistem informasi RME. Selain itu mereka 
juga setuju bahwa pihak rumah sakit ingin terus meningkatkan 
pelayanan kesehatan karena adanya kebutuhan tersebut. 
Dengan demikian faktor eksternal atau lingkungan organisasi 
dapat meningkatkan faktor struktur internal organisasi. 
 
6.2.14 Pengaruh Penggunaan Sistem (System Use) 

Terhadap Manfaat (Net Benefits) 
Untuk mengetahui pengaruh dari system use dari sistem 
informasi RME terhadap net benefits dapat dilihat dari hasil 
pegujian menggunakan GeSCA. Dari hasil GeSCA didapatkan 
bahwa hubungan antara system use terhadap net benefits 
adalah negatif dan tidak signifikan.  
 
Nilai estimate dari path coefficients pada system use  terhadap 
net benefits adalah -0,110. Sementara nilai critical ratio (CR) 
adalah 0,87. Hal ini berarti bahwa system use dari sistem 
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informasi RME berpengaruh negatif dan secara tidak 
signifikan mempengaruhi manfaat yang didapatkan dari 
penggunaan sistem informasi RME. Berdasarkan perhitungan 
GeSCA ini, maka hipotesis 14 tidak dapat diterima.  
 
Berdasarkan analisis GeSCA, dimensi net benefits dipengaruhi 
secara tidak signifikan oleh system use. Penggunaan sistem 
didukung dengan indikator-indikator seperti: hanya 
menggunakan sistem informasi RME setiap akan memasukkan 
data yang berhubungan dengan pasien, sering menggunakan 
sistem informasi RME dalam bekerja, menggunakan komputer 
tanpa meminta bantuan pihak lain (tanpa bertanya kepada 
orang lain), terbiasa menggunakan komputer dalam pekerjaan.  
Indikator-indikator ini mempengaruhi penggunaan sistem 
secara negatif dan tidak signifikan. 
 
Berdasarkan analisis deskriptif statistik, sebagian besar 
pengguna belum handal dalam menggunakan komputer. 
Pengguna masih membutuhkan bantuan pihak lain. Selain itu 
penggunaan sistem oleh pengguna adalah wajib. Hal ini 
mengindikasikan bahwa pengguna belum dapat merasakan 
manfaat dari sistem informasi RME. Dengan demikian, faktor 
penggunaan sistem tidak dapat memberikan pengaruh terhadap 
manfaat yang diperoleh dari penggunaan sistem informasi 
RME. 
 
6.2.15 Pengaruh Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) 

Terhadap Manfaat (Net Benefits) 
Untuk mengetahui pengaruh dari user satisfaction dari sistem 
informasi RME terhadap net benefits dapat dilihat dari hasil 
pegujian menggunakan GeSCA. Dari hasil GeSCA didapatkan 
bahwa hubungan antara user satisfaction terhadap net benefits 
adalah positif dan tidak signifikan.  
 
Nilai estimate dari path coefficients pada user satisfaction  
terhadap net benefits adalah 0,174. Sementara nilai critical 
ratio (CR) adalah 1,23. Hal ini berarti bahwa kepuasan 
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pengguna dari sistem informasi RME berpengaruh positif dan 
secara tidak signifikan mempengaruhi manfaat yang 
didapatkan dari penggunaan sistem informasi RME. 
Berdasarkan perhitungan GeSCA ini, maka hipotesis 15 tidak 
dapat diterima.  
 
Berdasarkan analisis GeSCA, dimensi net benefits  
dipengaruhi secara tidak signifikan oleh user satisfaction. 
Penggunaan sistem didukung dengan indikator-indikator 
seperti: seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan rekam 
medis pasien dapat diselesaikan tanpa memerlukan proses 
manual, dapat mengurangi kesalahan dalam bekerja, puas bila 
bekerja menggunakan sistem, mendapatkan pelayanan terbaik 
dari pengelola sistem informasi RME. Indikator-indikator ini 
mempengaruhi kepuasan pengguna secara positif dan tidak 
signifikan. 
 
Berdasarkan hasil analisis deskriptif statistik, sebagian besar 
pengguna masih menggunakan proses manual. Pengguna 
belum dapat merasakan kepuasan dalam menggunakan sistem 
karena masih dapat bekerja menggunakan proses manual. 
Pengguna dapat merasa puas dengan bekerja menggunakan 
kedua proses tersebut sehingga kepuasan pengguna tidak dapat 
merujuk langsung kepada sistem informasi RME. Dengan 
demikian, faktor kepuasan pengguna tidak dapat 
meningkatkan manfaat yang didapat melalui penggunaan 
sistem informasi RME. 
 
6.2.16 Pengaruh Struktur Pada Organisasi (Structure) 

Terhadap Manfaat (Net Benefits) 
Untuk mengetahui pengaruh dari structure dari Rumah Sakit 
Kristen Mojowarno terhadap net benefits dapat dilihat dari 
hasil pegujian menggunakan GeSCA. Dari hasil GeSCA 
didapatkan bahwa hubungan antara structure terhadap net 
benefits adalah positif dan tidak signifikan.  
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Nilai estimate dari path coefficients pada structure  terhadap 
net benefits adalah 0.105. Sementara nilai critical ratio (CR) 
adalah 0,61. Hal ini berarti bahwa struktur organisasi 
berpengaruh positif dan secara tidak signifikan mempengaruhi 
manfaat yang didapatkan dari penggunaan sistem informasi 
RME. Berdasarkan perhitungan GeSCA ini, maka hipotesis 16 
tidak dapat diterima.  
 
Berdasarkan analisis GeSCA, dimensi net benefits dipengaruhi 
secara tidak signifikan oleh structure. Struktur organisasi 
didukung dengan indikator-indikator seperti: memberikan 
dukungan penuh dalam menerapkan sistem informasi RME, 
paham akan manfaat yang didapat dari penerapan sistem 
informasi RME, memberikan pelatihan penggunaan sistem 
informasi RME, merencanakan implementasi sistem informasi 
RME untuk mendukung program pelayanan kesehatan, telah 
menginformasikan rencana pembuatan sistem informasi RME. 
Indikator-indikator ini dapat menjadi parameter yang 
mempengaruhi lingkungan organisasi secara positif dan tidak 
signifikan. 
 
Organisasi telah memberikan dukungan dan strategi dalam 
pengimplementasian sistem informasi RME. Bahkan 
responden juga setuju bahwa organisasi memahami manfaat 
yang didapatkan dari implementasi sistem informasi RME. 
Akan tetapi manfaat dari sistem tidak dapat dipengaruhi oleh 
dukungan dan strategi organisasi. Berdasarkan analisis 
GeSCA, indikator merencanakan implementasi sistem 
informasi RME untuk mendukung program pelayanan 
kesehatan memiliki nilai signifikansi yang rendah. Merujuk 
pada hasil wawancara dengan pihak organisasi, organisasi 
menerapkan strategi yang dinilai memaksa pengguna 
menyatakan “siap” ketika menanyakan kesiapan pengguna 
dalam menggunakan sistem informasi RME. Hasil dari 
kesiapan tersebut belum tentu sesuai dengan kondisi kesiapan 
pengguna sehingga ketika sistem diimplementasikan maka 
manfaat yang didapatkan kurang maksimal. Hal tersebut 
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mengindikasikan adanya kesalahan strategi yang diterapkan 
organisasi. Dengan demikian faktor dukungan dan strategi 
tidak dapat mempengaruhi manfaat yang didapatkan dari 
penggunaan sistem informasi RME. 
 
6.2.17 Pengaruh Lingkungan Organisasi (Environment) 

Terhadap Manfaat (Net Benefits) 
Untuk mengetahui pengaruh dari environment dari Rumah 
Sakit Kristen Mojowarno terhadap net benefits dapat dilihat 
dari hasil pegujian menggunakan GeSCA. Dari hasil GeSCA 
didapatkan bahwa hubungan antara environment terhadap net 
benefits adalah positif dan signifikan.  
 
Nilai estimate dari path coefficients pada environment 
terhadap net benefits  adalah 0.625. Sementara nilai critical 
ratio (CR) adalah 4,72*. Hal ini berarti bahwa lingkungan 
organisasi berpengaruh positif dan secara signifikan 
mempengaruhi manfaat yang didapatkan dari penggunaan 
sistem informasi RME. Berdasarkan perhitungan GeSCA ini, 
maka hipotesis 17 dapat diterima.  
 
Berdasarkan analisis GeSCA, dimensi net benefits dipengaruhi 
secara signifikan oleh environment. Linkungan organisasi 
didukung dengan indikator-indikator seperti: penerapan 
teknologi seperti yang dilakukan rumah sakit lain, faktor 
peningkatan pelayanan kesehatan, faktor memperlancar 
komunikasi mengenai data pasien, faktor memperlancar 
komunikasi mengenai proses rekap data pasien. Indikator-
indikator ini dapat menjadi parameter yang mempengaruhi 
manfaat yang didapatkan dari penggunaan sistem informasi 
RME secara positif dan signifikan. 
 
Pada deskriptif statistik variabel penelitian, nilai mean 
tertinggi pada dimensi environment adalah indikator E3 yaitu 
0,896. Indikator E3 menyatakan bahwa yang mendorong 
pembuatan sistem informasi RME adalah faktor memperlancar 
komunikasi mengenai data pasien. Pengguna menyatakan 



144 
 

 
 

setuju dengan pernyataan pada indikator ini. Dari hasil mean 
dapat dikatakan bahwa indikator E3 dari communication 
memiliki pengaruh paling tinggi terhadap manfaat yang 
didapatkan dari penggunaan sistem informasi RME. 
 
Bila dilihat pada hasil analisis menggunakan GeSCA, semua 
indikator memiliki validitas yang baik. Nilai convergent 
validity menunjukkan bahwa indikator dengan konstruk 
berbeda tetap akan menghasilkan hasil yang serupa. Bila nilai 
convergent validity telah baik, maka indikator tersebut dapat 
menghasilkan hasil yang sama lagi. Dengan demikian maka 
dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator pada dimensi 
evironment dapat mempengaruhi net benefits.  
 
Manfaat yang didapatkan dari penggunaan sistem informasi 
RME dipengaruhi karena adanya faktor kompetisi dan 
komunikasi yang mendorong pengembangan sistem informasi 
RME. Tanpa adanya dorongan-dorongan tersebut maka 
pengembangan sistem informasi RME tidak akan dilakukan. 
Pihak rumah sakit ingin terus meningkatkan pelayanan 
kesehatan dan pengembangan teknologi seperti yang 
tercantum pada misi rumah sakit menjadi pengaruh yang 
cukup untuk terus memperbaiki sistem informasi RME. 

6.3 Pembahasan Hasil Implementasi Model 
Maryati Mohd. Yusof (2006) membuat kerangka kerja HOT-
Fit ini dengan tujuan untuk dapat melihat manfaat yang 
didapat dari sistem informasi kesehatan yang diterapkan 
melalui tiga segi, yaitu teknologi, manusia, dan organisasi. 
Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa pengaruh dari segi 
human, organization, dan technology dinilai melalui manfaat 
yang didapatkan [4]. 
 
Pada penelitian ini model konseptual yang ada dapat 
dinyatakan benar karena memiliki nilai GFI lebih dari 0,9 
(berdasarkan pengujian GeSCA). Akan tetapi tetap terdapat 



145 
 

 
 

dua kemungkinan, yaitu bila data penelitian yang didapatkan 
adalah salah dan bila data dalam penelitian ini adalah benar.  
 
Bila data yang didapatkan adalah salah, maka terdapat 
beberapa kemungkinan yang menyebabkan kesalahan. 
Pertama adalah kesalahan dalam penafsiran pernyataan dalam 
kuesioner oleh responden. Pengguna dapat memiliki presepsi 
berbeda terhadap setiap pernyataan yang diberikan dalam 
kuesioner. Pengguna dari unit satu dengan lainnya dapat 
memiliki jawaban berbeda dikarenakan perbedaan kondisi 
penggunaan sisem. Kedua adalah adanya faktor bahwa 
pengguna yang merupakan responden penelitian ini tidak 
menggunakan sistem informasi RME sebagai yang utama 
untuk pekerjaan mereka. Setiap perawat maupun unit lain 
memiliki pekerjaan yang bervariasi dan memiliki frekuensi 
penggunaan yang berbeda-beda. Misalnya adalah perawat 
memiliki pekerjaan utama dalam merawat, memberikan obat, 
dan mengawasi pasien. Maka sistem informasi RME bukanlah 
fokus utama dalam pekerjaannya. Hal ini dapat menyebabkan 
data kuesioner yang didapatkan dapat mengalami kekeliruan. 
Ketiga adalah kesalahan dalam pengertian skala penelitian. 
Dalam penelitian ini diberikan pengertian skala 1 yang 
menyatakan sangat tidak setuju hingga skala 4 yang 
menyatakan sangat setuju. Respoden dapat mengalami 
kesalahan tafsir dengan skala 2 dan skala 3. Hal ini 
menyebabkan bisa saja data yang diambil juga tidak akurat. 
 
Bila data yang didapatkan adalah benar maka didapatkan 
kesimpulan bahwa organisasi memiliki pengaruh paling besar 
terhadap manfaat. Dimensi yang berpengaruh signifikan 
adalah information quality, service quality dari segi 
technology terhadap user satisfaction dari segi human. 
Kemudian dimensi structure dan environment dari segi 
organization yang saling mempengaruhi secara signifikan. 
Dan dimensi environment dari segi organization terhadap net 
benefits. Hal ini membuktikan bahwa technology memiliki 
hubungan yang dekat dengan human. Sementara technology 
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tidak dapat mempengaruhi secara langsung terhadap 
organization.  
 
Kerangka kerja HOT-Fit dibuat oleh Maryati Mohd. Yusof 
dengan harapan terlihatnya pengaruh yang jelas diantara 
dimensi-dimensi pada segi human, organization, dan 
technology yang pada akhirnya dinilai dalam net benefits. Dari 
penelitian yang telah dilakukan dengan studi kasus sistem 
informasi RME pada Rumah Sakit Kristen Mojowarno 
didapatkan hasil bahwa pengaruh antara technology dan 
human terjadi pada dimensi information quality dan system 
quality terhadap user satisfaction. Sementara bila melihat 
pengaruh ke net benefits maka hanya segi organization saja 
yang berpengaruh yaitu dimensi environment. 
 
Secara praktis, organisasi mempengaruhi manfaat yang 
didapatkan dari sistem informasi RME. Struktur organisasi 
memberikan pengaruh signifikan kepada lingkungan eksternal 
organisasi. Sementara lingkungan eksternal organisasi yang 
paling memberikan manfaat dari penggunaan sistem informasi 
RME. Peranan dari pihak manajemen serta strategi yang tepat 
dapat mendukung kondisi lingkungan eksternal organisasi. 
Adanya kebutuhan lingkungan eksternal organisasi untuk 
berkomunikasi dan berkompetisi memberikan pengaruh yang 
dinyatakan signifikan terhadap manfaat.  
 
Akan tetapi bukan berarti bahwa teknologi, yang tidak 
mempengaruhi manfaat melalui segi manusia sebagai 
pengguna ataupun melalui organisasi, tidak perlu diperhatikan. 
Teknologi memberikan pengaruh terhadap kepuasan 
pengguna. Namun kepuasan pengguna tidak mempengaruhi 
manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan 
pengguna dipengaruhi oleh sistem melalui informasi yang 
disediakan sistem serta layanan yang didapatkan dari divisi TI. 
Tetapi kepuasan pengguna sistem tidak memberikan pengaruh 
pada manfaat. Pengguna sistem informasi RME dapat puas 
dengan dua proses yaitu manual dan bantuan sistem. Selain itu 
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penggunaan sistem bukanlah pekerjaan utama mereka. Dengan 
demikian membuktikan bahwa kepuasan pengguna terhadap 
teknologi memang belum dapat memberikan pengaruh 
terhadap manfaat. 
 
Merujuk pada hal di atas maka diperlukan untuk memberikan 
perhatian pada penggunaan teknologi yaitu sistem informasi 
RME agar lebih terlihat manfaat yang diperoleh. Organisasi 
sebagai faktor utama yang mempengaruhi manfaat dapat 
memberikan dukungan juga terhadap sistem dan kebijakan 
penggunaan sehingga teknologi dapat memberikan manfaat. 

6.4 Rekomendasi 
Rekomendasi diberikan berdasarkan kemungkinan bahwa data 
adalah benar. Kemungkinan adanya kesalahan dalam 
pengambilan data memang mungkin bisa terjadi. Akan tetapi 
dalam penelitian ini semua data dianggap benar. Rekomendasi 
yang diberikan adalah dengan melihat dimensi-dimensi yang 
berpengaruh signifikan. Pertama dapat dilihat dimensi yang 
mempengaruhi manfaat yaitu environment dan dimensi yang 
secara tidak langsung mempengaruhi manfaat melalui 
hubungannya dengan environment yaitu structure. Kemudian 
diberikan rekomendasi pada dimensi information quakity dan 
service quality untuk dapat meningkatkan kepuasan pengguna. 
 
 Environment 
Dimensi environment telah memberikan pengaruh terhadap 
manfaat yang didapatkan. Berdasarkan hasil wawancara 
didapatkan fakta bahwa organisasi menyadari kebutuhan akan 
kompetisi dan komunikasi dalam organisasinya sehingga 
mendorong pembuatan sistem informasi RME ini. Sistem ini 
dikembangkan karena kebutuhan untuk mengkomunikasikan 
data pasien serta untuk memudahkan dalam rekap data pasien 
untuk pelaporan.  
 
Sebagai contoh dari kebutuhan dari lingkungan eksternal 
organisasi adalah adanya kebutuhan dalam hal 
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mengkomunikasikan data pasien yang menggunakan BPJS 
Kesehatan. Selama ini terdapat kesusahan dalam memberikan 
pelayanan terhadap pengguna BPJS karena harus terintegrasi 
dengan server BPJS pusat. Untuk itu diperlukan pengerjaan 
sistem informasi RME yang terintegrasi dengan server BPJS 
agar kebutuhan akan mengkomunikasikan data pasien BPJS 
dapat lebih mudah dan tidak terlalu lama. 
 
Selain untuk mengintegrasikan dengan server BPJS, contoh 
kebutuhan lingkungan eksternal organisasi adalah adanya 
kebutuhan untuk mengintegrasikan dengan pelaporan 
manajerial secara otomatis. Pelaporan manajerial ini juga 
digunakan untuk pelaporan pemerintah yang biasanya disebut 
dengan SIM-RS. Kebutuhan pelaporan ini perlu 
mengintegrasikan dengan data kesehatan pada sistem 
informasi RME. Selama ini sistem informasi RME belum 
dapat digunakan untuk melakukan pelaporan otomatis. Masih 
perlu cara tersendiri. 
 
 Structure 
Dimensi structure perlu mengalami perbaikan agar dapat 
meningkatkan manfaat. Struktur pada organisasi adalah 
berasal dari manajemen organisasi. Struktur tersebut perlu 
ditingkatkan agar dapat merasakan manfaat yang lebih 
signifikan lagi. Menurut hasil wawancara, didapatkan fakta 
bahwa manajemen memberikan dukungan dalam perubahan 
sistem informasi RME sesuai dengan kebutuhan.  
 
Beberapa pengguna menyatakan frekuensi perubahan yang 
terlalu sering menyebabkan pengguna bingung. Selain itu 
adanya ketidaksesuaian dengan proses bisnis yang dibutuhkan 
setiap unit. Ditambah dengan kurangnya sosialisasi dan 
pelatihan terhadap penggunaan sistem informasi RME. Oleh 
karena hal tersebut maka manajemen rumah sakit dapat 
melakukan perubahan namun dalam rentan waktu yang 
tidak terlalu dekat dengan perubahan sebelumnya. Untuk 
menghindari perubahan yang terlalu cepat, maka perlu 
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dipastikan perbaikan yang akan dirilis telah diuji sehingga 
tidak menyusahkan pengguna. Juga pihak rumah sakit 
disarankan untuk memberikan kejelasan proses bisnis 
sehingga pihak pengembang dapat membangun sistem sesuai 
dengan kebutuhan tiap unit namun tetap terintegrasi.   Selain 
itu pihak rumah sakit sangat juga disarankan untuk 
memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan 
penggunaan sistem sehingga pengguna dapat lebih maksimal 
dalam penggunaan sistem informasi RME. 
 
 Information Quality 
Dimensi information quality juga perlu ditingkatkan agar 
dapat memberikan pengaruh yang signifikan tidak hanya 
terhadap dimensi user satisfaction tetapi juga dimensi lainnya. 
Berdasarkan pendapat dari pengguna yang merupakan 
responden penelitian ini, informasi yang ada pada sistem perlu 
memiliki format yang jelas dan ketepatan data yang baik. 
Format tersebut dapat meliputi format penulisan, format 
peletakan informasi, atau bahkan format pengisian form. Hal 
ini juga akan mempengaruhi ketepatan pada data pasien. Bila 
seorang pengguna mengisikan data pasien pada sistem dengan 
format yang berbeda dengan pengguna-pengguna lainnya, 
maka dapat dipastikan akan terjadi kebingungan bila bagian 
lain melihat data tersebut. Maka hal yang dapat dilakukan 
organisasi adalah membuat peraturan mengenai format 
penulisan yang disamakan dan juga pengisian data yang 
harus tepat. 
 
 Service Quality 
Dimensi service quality juga perlu ditingkatkan agar dapat 
memberikan pengaruh yang signifikan tidak hanya terhadap 
dimensi user satisfaction tetapi juga dimensi lainnya. Pada 
dimensi service quality, hal yang perlu ditingkatkan tentunya 
adalah pelayanan. Beberapa responden masih berpendapat 
bahwa penyedia layanan (divisi TI) masih kurang dalam 
memberikan pelayanan. Pelayanan yang menekankan pada 
tiap individu sangat diperlukan. Tidak semua pengguna 
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memahami sistem dengan baik. Namun dengan adanya 
bantuan divisi TI maka diharapkan pengguna dapat lebih 
menguasai sistem. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan 
memberikan pelatihan mengenai penggunaan sistem. Bila 
terjadi perbaikan atau improve sistem, maka akan lebih baik 
bila divisi TI memberikan pelatihan menyeluruh pada 
pengguna. Selain itu juga perlu adanya user manual yang 
jelas agar pengguna dapat membaca kembali saat lupa. 
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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian 
yang dilakukan serta pemberian saran untuk penelitian 
lanjutan. 

7.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai 
implementasi kerangka kerja HOT-Fit pada sistem informasi 
Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Kristen Mojowarno, 
maka dapat disimpulkan hal berikut ini. 

1. Berdasarkan implementasi kerangka kerja evaluasi 
HOT-Fit dengan model konseptual yang telah dibuat 
dan dengan perhitungan menggunakan GeSCA, maka 
didapatkan hasil berikut: 
- Information quality memberikan pengaruh positif 

signifikan pada user satisfaction. 
- Service quality memberikan pengaruh positif 

signifikan pada user satisfaction. 
- Structure memberikan pengaruh positif signifikan 

pada  environment. 
- Environment memberikan pengaruh positif 

signifikan pada structure. 
- Environment memberikan pengaruh positif 

signifikan pada net benefits.  
 
Melalui hasil tersebut ditemui fenomena bahwa segi 
technology memiliki hubungan yang dekat dengan 
segi human. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya 
pengaruh antara information quality dan service 
quality dari segi technology terhadap user satisfaction 
dari segi human. Namun segi technology tidak dapat 
mempengaruhi segi organization. 
 
Berdasarkan penelitian ini maka hanya dimensi 
environment dari segi organization saja yang dapat 
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memberikan pengaruh signifikan terhadap manfaat 
yang didapatkan dari penggunaan sistem informasi 
RME. Sementara structure, user satisfaction, dan 
system use tidak dapat memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap net benefits.  
 
Hubungan antara segi technology dengan segi human 
tampak hanya melalui hubungan antara dimensi 
information quality dan service quality terhadap user 
satisfaction. Sementara hubungan antara segi 
technology dengan segi organization pada penelitian 
ini tidak dapat dibuktikan. Segi human tidak memiliki 
hubungan yang berpengaruh terhadap net benefits. 
Begitu pula dengan structure dari segi organization 
yang tidak dapat membuktikan hubungan positif 
signifikan terhadap net benefits. Hal ini membuktikan 
bahwa technology tidak dapat memberikan dampak 
terhadap net benefits. 

 
2. Berdasarkan hasil implementasi kerangka kerja 

evaluasi HOT-Fit dan setelah melakukan perhitungan 
dengan GeSCA, maka diberikan rekomendasi untuk 
dapat mendapatkan manfaat yang lebih. Rekomendasi 
dari penelitian dijelaskan pada Tabel 7.1. 
 

Tabel 7. 1 Kesimpulan Rekomendasi Penelitian 
No Dimensi Rekomendasi 
1 Environment 1. Kebutuhan mengintegrasikan 

sistem informasi RME dengan 
server BPJS yang belum 
terlaksana perlu segera 
dilaksanakan agar pelayanan 
terhadap pasien pengguna BPJS 
tidak berlangsung terlalu lama. 

2. Kebutuhan untuk dapat 
melakukan pelaporan otomatis 
yang dapat digunakan untuk 
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No Dimensi Rekomendasi 
manajerial dan pemerintah. 
Pelaporan didapatkan dari data 
sistem informasi RME. 

2 Structure 1. Dukungan organisasi dalam 
melakukan perubahan sistem 
dalam rentan waktu yang tidak 
terlalu dekat serta melakukan uji 
coba sebelum rilis agar terhindar 
dari kesalahan yang memicu 
perubahan lagi. 

2. Perlu adanya penjelasan dari 
organisasi mengenai proses 
bisnis setiap unit sehingga 
sistem dapat dibuat oleh 
pengembang dengan lebih 
menyesuaikan kebutuhan 
perunit. 

3. Organisasi perlu melakukan 
pelatihan sehingga pengguna 
dapat menggunakan dengan 
lebih maksimal. 

3 Information 
Quality 

Pembuatan peraturan mengenai: 
1. Format penulisan yang 

disamakan 
2. Pengisian data yang harus tepat 

4 Service 
Quality 

1. Memberikan pelatihan 
penggunaan sistem kepada 
semua perawat yang bekerja 
menggunakan sistem informasi 
RME 

2. Membuat user manual yang 
jelas dan mudah dipahami 
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7.2 Saran 
Segi technology tidak dapat menunjukkan pengaruh secara 
langsung terhadap segi organization. Karena tidak dapat 
menunjukkan pengaruh diantara keduanya, maka manfaat 
yang didapatkan tidak maksimal. Untuk dapat melihat 
pengaruh yang diberikan antara technology dan organization 
maka diperlukan mediator. Mediator didapatkan dengan 
melakukan pengujian hubungan melalui model atau cara lain. 
Penambahan faktor seperti investasi, pengukuran kinerja, dan 
lainnya dapat membantu menunjukkan hubungan dari kedua 
segi tersebut. 
 
Penelitian yang dilakukan Maryati Mohd. Yusof (2006) hanya 
sebatas model konseptual yang belum dilakukan pengujian 
secara kuantitaif. Yusof hanya mendeskripsikan dimensi dan 
variabel. Sementara itu indikator dan pernyataan untuk 
instrumen penelitian tidak dijelaskan. Dalam penelitian ini 
indikator dideskripsikan dari penelitan Yusof dan penelitian 
serupa lainnya. Namun tidak semua penelitian sebelumnya 
memiliki pernyataan yang sesuai dengan indikator pada model 
konseptual yang dibuat Yusof. Hal ini mendorong peneliti 
untuk membuat pernyataan berdasarkan deskripsi indikator. 
Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pernyataan dalam 
instrumen penelitian terbatas berdasarkan sumber-sumber 
penelitian sebelumnya. Sehingga dalam penelitian selanjutnya 
diperlukan untuk mencari lebih banyak sumber penelitian 
sebelumnya dan menyesuaikan dengan model konseptual 
penelitian. 
 
Penelitian ini memiliki dimensi dan variabel yang dibuat oleh 
Maryati Mohd. Yusof (2006). Variabel-variabel pada 
penelitian ini dapat menjelaskan model sebesar 38,6%. 
Sementara sisanya 61,4% dapat dijelaskan oleh variabel 
lainnya yang tidak diamati pada penelitian ini. Dalam 
penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan 
variabel dan indikator penelitian yang belum ada pada 
penelitian ini. Variabel dan indikator penelitian selanjutnya 
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dapat digali lebih dalam melalui wawancara yang tidak hanya 
pada pihak pengembang dan penyedia layanan sistem 
informasi RME, namun juga kepada beberapa pengguna agar 
dapat memperoleh fakta lebih detail.  
 
Selain itu perlu untuk berhati-hati dalam mendesain kuesioner 
penelitian. Kuesioner penelitian diharapkan untuk 
menyertakan keterangan skala dengan lebih detail dan 
disertakan pada setiap lembar bila kuesioner melebihi satu 
lembar. Skala dapat menggunakan nilai (-2), (-1), (1), dan (2) 
agar lebih mewakili bahwa nilai negatif mewakili tidak setuju, 
sementara nilai positif mewakili setuju. Juga perlu 
diperhatikan pemilihan kalimat pernyataan agar lebih tepat dan 
mudah dipahami responden. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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LAMPIRAN A 
HASIL UJI GeSCA 

 
Model Fit 

FIT 0.386 
AFIT 0.370 
GFI 0.943 

SRMR 0.188 
NPAR 131 

 
Measurement Model 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Variable Loading Weight SMC 

 Estimate SE CR Estimate SE CR Estimate SE CR 
System Quality AVE = 0.386, Alpha =0.794 

SYQ1 0.709 0.085 8.34* 0.202 0.038 5.3* 0.502 0.102 4.94* 
SYQ2 0.769 0.050 15.37* 0.217 0.029 7.37* 0.592 0.073 8.15* 
SYQ3 0.702 0.082 8.53* 0.197 0.031 6.36* 0.493 0.108 4.56* 
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Variable Loading Weight SMC 

 Estimate SE CR Estimate SE CR Estimate SE CR 
SYQ4 0.691 0.086 8.06* 0.201 0.035 5.81* 0.478 0.117 4.08* 

NSYQ3 0.597 0.113 5.26* 0.173 0.034 5.08* 0.356 0.123 2.89* 
SYQ5 0.596 0.154 3.88* 0.173 0.047 3.71* 0.356 0.140 2.53* 
SYQ6 0.586 0.154 3.81* 0.179 0.046 3.9* 0.343 0.141 2.43* 
SYQ7 0.525 0.113 4.66* 0.157 0.035 4.55* 0.276 0.106 2.61* 
SYQ8 0.277 0.173 1.6 0.069 0.053 1.29 0.077 0.084 0.91 

Information  
Quality AVE = 0.299, Alpha =0.793 

IQ1 0.250 0.203 1.23 0.060 0.047 1.28 0.063 0.088 0.71 
IQ2 0.478 0.091 5.25* 0.129 0.029 4.39* 0.228 0.083 2.75* 
IQ3 0.767 0.046 16.77* 0.193 0.028 7.01* 0.589 0.068 8.6* 
IQ4 0.219 0.181 1.21 0.042 0.045 0.93 0.048 0.070 0.68 
IQ5 0.546 0.105 5.18* 0.138 0.028 4.91* 0.298 0.108 2.76* 

NIQ3 0.550 0.076 7.19* 0.131 0.023 5.62* 0.302 0.082 3.71* 
IQ6 0.439 0.158 2.77* 0.094 0.041 2.31* 0.193 0.125 1.55 
IQ7 0.648 0.068 9.47* 0.140 0.026 5.4* 0.421 0.085 4.96* 
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Variable Loading Weight SMC 

 Estimate SE CR Estimate SE CR Estimate SE CR 
IQ8 0.568 0.115 4.95* 0.124 0.030 4.17* 0.323 0.122 2.64* 
IQ9 0.664 0.065 10.19* 0.156 0.024 6.57* 0.441 0.083 5.3* 
IQ10 0.712 0.070 10.12* 0.170 0.027 6.2* 0.507 0.095 5.36* 
IQ11 0.515 0.111 4.62* 0.126 0.029 4.31* 0.265 0.113 2.34* 
IQ12 0.397 0.188 2.12* 0.121 0.046 2.6* 0.158 0.126 1.26 
IQ13 0.592 0.083 7.12* 0.135 0.025 5.43* 0.350 0.095 3.69* 

Service Quality AVE = 0.368, Alpha =0.733 
SCQ1 0.683 0.077 8.84* 0.201 0.036 5.57* 0.466 0.101 4.63* 
SCQ2 0.680 0.065 10.48* 0.184 0.027 6.88* 0.463 0.085 5.46* 
SCQ3 0.730 0.074 9.92* 0.212 0.033 6.34* 0.532 0.102 5.2* 

NSCQ1 0.219 0.160 1.37 0.073 0.047 1.54 0.048 0.072 0.67 
SCQ4 0.148 0.227 0.65 0.070 0.076 0.92 0.022 0.083 0.26 
SCQ5 0.683 0.093 7.31* 0.229 0.048 4.72* 0.467 0.123 3.8* 
SCQ6 0.460 0.146 3.15* 0.138 0.056 2.44* 0.211 0.117 1.81 
SCQ7 0.814 0.056 14.66* 0.271 0.037 7.24* 0.662 0.087 7.58* 
SCQ8 0.660 0.098 6.76* 0.177 0.047 3.8* 0.436 0.118 3.71* 
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Variable Loading Weight SMC 

 Estimate SE CR Estimate SE CR Estimate SE CR 
System Use AVE = 0.421, Alpha =0.650 

SU1 0.503 0.471 1.07 0.318 0.298 1.07 0.253 0.165 1.54 
SU2 0.576 0.507 1.14 0.351 0.299 1.17 0.332 0.162 2.05* 
SU3 0.774 0.650 1.19 0.337 0.294 1.15 0.600 0.184 3.26* 
SU4 0.703 0.596 1.18 0.260 0.230 1.13 0.494 0.130 3.8* 

NSU3 0.652 0.564 1.16 0.297 0.264 1.13 0.426 0.189 2.25* 
User Satisfaction AVE = 0.432, Alpha =0.649 

US1 0.703 0.081 8.71* 0.302 0.075 4.04* 0.494 0.111 4.47* 
US2 0.741 0.091 8.13* 0.343 0.073 4.68* 0.550 0.116 4.72* 
US3 0.595 0.127 4.7* 0.282 0.084 3.37* 0.354 0.127 2.79* 
US4 0.789 0.056 14.04* 0.384 0.060 6.37* 0.622 0.086 7.26* 

NUS3 0.375 0.146 2.57* 0.167 0.076 2.19* 0.141 0.104 1.35 
Structure AVE = 0.469, Alpha =0.717 

S1 0.824 0.040 20.68* 0.435 0.072 6.08* 0.679 0.065 10.37* 
S2 0.777 0.057 13.56* 0.257 0.052 4.99* 0.604 0.086 6.99* 
S3 0.627 0.078 8.0* 0.257 0.064 4.01* 0.393 0.093 4.23* 
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Variable Loading Weight SMC 

 Estimate SE CR Estimate SE CR Estimate SE CR 
S4 0.631 0.124 5.1* 0.291 0.067 4.31* 0.398 0.135 2.94* 
S5 0.518 0.150 3.45* 0.187 0.065 2.87* 0.269 0.139 1.93 

Environment AVE = 0.656, Alpha =0.816 
E1 0.630 0.090 6.96* 0.236 0.053 4.47* 0.397 0.106 3.73* 
E2 0.849 0.033 25.43* 0.318 0.058 5.46* 0.721 0.057 12.75* 
E3 0.896 0.024 37.25* 0.362 0.079 4.56* 0.804 0.043 18.72* 
E4 0.839 0.052 16.07* 0.306 0.065 4.67* 0.705 0.086 8.19* 

Net Benefits AVE = 0.492, Alpha =0.793 
NB1 0.851 0.034 25.1* 0.299 0.043 6.93* 0.724 0.057 12.75* 
NB2 0.793 0.052 15.25* 0.305 0.039 7.89* 0.629 0.081 7.77* 
NB3 0.771 0.054 14.25* 0.269 0.039 6.84* 0.595 0.082 7.28* 
NB4 0.501 0.107 4.69* 0.148 0.036 4.09* 0.251 0.102 2.46* 
NB5 0.626 0.088 7.14* 0.195 0.033 5.84* 0.392 0.103 3.79* 
NB6 0.602 0.089 6.79* 0.166 0.033 5.04* 0.362 0.100 3.64* 

CR* = significant at .05 level 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



A- 6 - 
 

 
 

 
Structural Model 
Path Coefficients 

 Estimate SE CR 
System Quality->System Use -0.013 0.169 0.08 

System Quality->User Satisfaction -0.250 0.132 1.89 
System Quality->Structure 0.009 0.114 0.08 

Information Quality->System Use 0.046 0.158 0.29 
Information Quality->User Satisfaction 0.271 0.132 2.06* 

Information Quality->Structure 0.176 0.134 1.32 
Service Quality->System Use 0.163 0.281 0.58 

Service Quality->User Satisfaction 0.437 0.176 2.48* 
Service Quality->Structure -0.012 0.179 0.07 

System Use->User Satisfaction 0.237 0.291 0.82 
System Use->Net Benefits -0.110 0.150 0.73 

User Satisfaction->System Use 0.320 0.383 0.83 
User Satisfaction->Net Benefits 0.174 0.144 1.21 

Structure->Environment 0.631 0.081 7.75* 
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Structure->Net Benefits 0.105 0.154 0.68 
Environment->Structure 0.583 0.109 5.34* 

Environment->Net Benefits 0.625 0.131 4.76* 
CR* = significant at .05 level 
 

R square of Latent Variable 
System Quality 0 

Information Quality 0 
Service Quality 0 

System Use 0.198 
User Satisfaction 0.405 

Structure 0.427 
Environment 0.398 
Net Benefits 0.534 

--------------------------------------------------------------------------- 
Means Scores of Latent Variables 
System Quality 3.294 

Information Quality 3.226 
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Service Quality 3.146 
System Use 2.984 

User Satisfaction 3.073 
Structure 3.206 

Environment 3.414 
Net Benefits 3.305 

 
 
 

Correlations of Latent Variables (SE) 

 
System 
Quality 

Information 
Quality 

Service 
Quality 

System 
Use 

User 
Satisfaction Structure Environment Net 

Benefits 
System 
Quality 1 0.382 

(0.099)* 
0.527 

(0.092)* 
0.127 

(0.171) 
0.114 

(0.108) 
0.308 

(0.120)* 
0.410 

(0.097)* 
0.399 

(0.108)* 
Information 

Quality 
0.382 

(0.099)* 1 0.428 
(0.099)* 

0.245 
(0.230) 

0.421 
(0.093)* 

0.349 
(0.113)* 

0.300 
(0.107)* 

0.265 
(0.110)* 

Service 
Quality 

0.527 
(0.092)* 

0.428 
(0.099)* 1 0.336 

(0.326) 
0.502 

(0.116)* 
0.432 

(0.137)* 
0.625 

(0.080)* 
0.550 

(0.087)* 
System Use 0.127 0.245 0.336 1 0.420 0.286 0.474 (0.413) 0.289 
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Correlations of Latent Variables (SE) 

 
System 
Quality 

Information 
Quality 

Service 
Quality 

System 
Use 

User 
Satisfaction Structure Environment Net 

Benefits 
(0.171) (0.230) (0.326) (0.402) (0.284) (0.276) 

User 
Satisfaction 

0.114 
(0.108) 

0.421 
(0.093)* 

0.502 
(0.116)* 

0.420 
(0.402) 1 0.322 

(0.105)* 
0.381 

(0.100)* 
0.400 

(0.118)* 

Structure 0.308 
(0.120)* 

0.349 
(0.113)* 

0.432 
(0.137)* 

0.286 
(0.284) 

0.322 
(0.105)* 1 0.631 

(0.081)* 
0.524 

(0.123)* 

Environment 0.410 
(0.097)* 

0.300 
(0.107)* 

0.625 
(0.080)* 

0.474 
(0.413) 

0.381 
(0.100)* 

0.631 
(0.081)* 1 0.706 

(0.056)* 

Net Benefits 0.399 
(0.108)* 

0.265 
(0.110)* 

0.550 
(0.087)* 

0.289 
(0.276) 

0.400 
(0.118)* 

0.524 
(0.123)* 

0.706 
(0.056)* 1 

* significant at .05 level 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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LAMPIRAN B 
HASIL WAWANCARA 

 
Tanggal Wawancara 
Nama Narasumber 
Peran Narasumber 
Tujuan 
 
Kode 

: 
: 
: 
: 
 
: 

10 April 2015 
Ageng 
Koordinator Divisi TI 
Mengetahui mengenai proses 
bisnis sistem informasi RME 
WA1 

 
Pertanyaan Jawaban 

Bagaimana alur proses 
bisnis dari sistem 
informasi RME? 

Jadi sistem informasi RME itu 
terintegrasi dengan server. Pertama 
pasien harus mendaftar di bagian 
registrasi rekam medis. Kemudian 
akan diberi semacam kartu anggota. 
Kalau sudah pernah terdaftar, maka 
tidak perlu mengisi data lagi. Setelah 
itu pasien dapat melakukan 
pengobatan pada UGD, UBS, unit 
rawat, laboratorium, ICU, farmasi, 
radiologi, dan fisioterapi. Perawat 
dapat memasukkan data pasien pada 
sistem informasi RME yang 
terintegrasi dengan bagian lain. 
Untuk melakukan pembayaran, 
pasien bisa langsung ke bagian 
administrasi. 

Apakah semua data 
yang dimasukkan di 
bagias satu selalu 
terintegrasi dengan 
bagian lain? 

Iya. Semua data ter-update secara 
otomatis dan tersimpan dalam 
server. 
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Tanggal Wawancara 
Nama Narasumber 
Peran Narasumber 
Tujuan 
 
 
Kode 

: 
: 
: 
: 
 
 
: 

10 April 2015 
Ageng 
Koordinator Divisi TI 
Mengetahui berbagai alasan 
pengembangan sistem informasi 
RME 
WA2 

 
Pertanyaan Jawaban 

Apa alasan 
melakukan 
pengembangan sistem 
informasi Rekam 
Medis Elektronik? 

Sistem ini dikembangan atas dasar 
kebutuhan dalam pelaporan dan 
mempercepat perpindahan data 
antarbagian atau unit. Dengan adanya 
sistem diharapkan komunikasi 
antarbagian lebih cepat dan tidak 
ribet. Dengan sistem ini juga 
diharapkan adanya kemudahan dalam 
membuat pelaporan data kesehatan 
pasien. 

 
 
Tanggal Wawancara 
Nama Narasumber 
Peran Narasumber 
Tujuan 
 
 
 
Kode 

: 
: 
: 
: 
 
 
 
: 

10 April 2015 
Ageng 
Koordinator Divisi TI 
Mengetahui peranan manajemen 
rumah sakit terhadap 
pengimplementasian  sistem 
informasi RME 
WA3 

 
Pertanyaan Jawaban 

Apa dukungan 
manajemen rumah 
sakit terhadap 
implementasi sistem 
informasi RME? 

Manajemen rumah sakit sangat 
mendukung proses 
pengimplementasian sistem ini. 
Manajemen memberikan dukungan 
dalam hal perubahan dan perbaikan 
sistem agar lebih baik. 
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Pertanyaan Jawaban 
Pada saat awal 
direncanakan, apakah 
pihak manajemen 
telah melakukan 
sosialisasi kepada 
seluruh pekerja dan 
perawat? 

Iya. Pihak manajemen melakukan 
sosialisasi kepada seluruh orang yang 
bekerja di rumah sakit. Manajemen 
juga sempat membagikan kuesioner 
yang menanyakan kesediaan pegawai 
dalam menggunakan teknologi. Akan 
tetapi pegawai sepertinya takut bila 
tidak menjawab setuju karena ada 
nama mereka tertulis dalam kuesioner 
serta adanya tanda tangan direktur. 

 
 
Tanggal Wawancara 
Nama Narasumber 
Peran Narasumber 
Tujuan 
 
 
Kode 

: 
: 
: 
: 
 
 
: 

10 April 2015 
Ageng 
Koordinator Divisi TI 
Mengetahui kondisi sistem 
informasi RME baik secara 
fisik, data, dan pelayanan 
WA4 

 
Pertanyaan Jawaban 

Saat sistem informasi 
RME 
diimplementasikan, 
aspek apa saja yang 
ada pada sistem? 

Sistem informasi RME 
memperhatikan kemudahan 
penggunaan sistem sehingga 
pengguna gampang saat pakai. 
Kemudian kemudahan untuk 
mempelajari sistem. Selain itu perlu 
kecepatan sistem dalam merespon 
maupun menampilkan pada layar 
komputer sehingga pekerjaan lebih 
cepat. Dan keamanan sistem yang 
sangat diperlukan untuk menjaga 
kerahasiaan data pasien.  

Bagaimana keadaan 
data yang disediakan 
oleh sistem informasi 

Data diintegrasikan dengan bagian-
bagian terkait. Perlu diperhatikan 
keakuratan data yang ada supaya 
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Pertanyaan Jawaban 
RME? tidak terjadi data ganda yang 

merugikan pasien. Data perlu lengkap 
sehingga informasi yang diakses 
pihak lain dapat dibaca juga. Selain 
itu informasi harus tepat waktu, up-
to-date untuk mempercepat kinerja. 
Sistem dilengkapi dengan sistem log 
in yang dapat membedakan pengguna 
tiap unit sehingga dapat dideteksi bila 
terjadi kesalahan pengisian 

Bagaimana divisi TI 
melakukan pelayanan 
mengenai 
penggunaan sistem 
informasi RME? 

Kami melakukan pelayanan dengan 
mendatangi pengguna saat terjadi 
kesulitan penggunaan. Selain itu kami 
membantu dalam penggunaan sistem 
tersebut sehingga pengguna lebih 
memahami sistem. Kami juga 
melakukan tinjauan ulang ke 
pengguna. 

 
 
Tanggal Wawancara 
Nama Narasumber 
Peran Narasumber 
Tujuan 
 
Kode 

: 
: 
: 
: 
 
: 

10 April 2015 
Ageng 
Koordinator Divisi TI 
Mengetahui kondisi sistem 
informasi RME saat ini 
WA5 

 
Pertanyaan Jawaban 

Bagaimana kondisi 
penggunaan sistem 
informasi RME saat 
ini? 

Sistem informasi RME ini wajib 
digunakan oleh perawat dan staff 
bagian yang berhubungan langsung 
dengan pasien. Sebenarnya 
penggunaan sistem saat ini belum 
maksimal karena banyak pengguna 
tidak dapat menggunakan sistem. 
Pengguna-pengguna sepuh 
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Pertanyaan Jawaban 
kebanyakan tidak mau memakai 
sistem informasi RME ini. Selain itu 
penggunaan sistem dibantu dengan 
pencatatan kertas secara manual 
sebelum dimasukkan ke dalam sistem 
agar ada back up data. 

 
 
Tanggal Wawancara 
Nama Narasumber 
Peran Narasumber 
Tujuan 
 
Kode 

: 
: 
: 
: 
 
: 

10 April 2015 
Ageng 
Koordinator Divisi TI 
Mengetahui manfaat dari sistem 
informasi RME  
WA6 

 
Pertanyaan Jawaban 

Apa manfaat yang 
ingin didapatkan dari 
sistem informasi 
RME? 

Manfaatnya adalah meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi pekerjaan. 
Dengan sistem informasi RME 
pengguna bisa lebih cepat dalam 
memasukkan data dan tidak perlu 
mengoper-oper data pasien ke bagian 
lain bila pasien berpindah unit. Lalu 
sistem ini bisa mempercepat pelayanan 
kesehatan sehingga pasien tidak usah 
menunggu lama di registrasi atau saat 
mau pindah unit. Bila pelayanan cepat 
maka pasti akan meningkatkan citra 
rumah sakit yang terkenal cepat dalam 
pelayanan. 
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Tanggal Wawancara 
Nama Narasumber 
Peran Narasumber 
Tujuan 
 
Kode 

: 
: 
: 
: 
 
: 

10 April 2015 
Ageng 
Koordinator Divisi TI 
Mengetahui kebutuhan lain dari 
sistem informasi RME  
WA7 

 
Pertanyaan Jawaban 

Apakah ada kebutuhan 
yang diperlukan dalam 
sistem informasi RME 
namun belum 
terlaksana? 

Ada kebutuhan untuk 
mengintegrasikan dengan server 
BPJS pusat. Selama ini agak susah 
dalam melakukan pelayanan 
kesehatan bagi pasien BPJS. Selain 
itu perlu juga mengintegrasikan 
dengan pelaporan manajerial untuk 
pemerintah atau seperti SIM-RS.  
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LAMPIRAN C 
RINGKASAN SARAN RESPONDEN 

 
Berdasarkan pertanyaan terbuka pada kuesioner penelitian, 
maka didapatkan ringkasan saran seperti berikut. 
 

No Kate-
gori 

Kode Keterangan Responden 

1 Fitur 
Sistem 

SR1 Sistem yang dibuat 
tidak berdasarkan alur 
proses bisnis sehingga 
membuat fitur banyak 
yang tidak sesuai. 

Alexander 
(Unit Rekam 

Medis) 

  

SR2 Perlu adanya 
penambahan fitur 
seperti view history 
pasien dan biaya 
berobat pasien untuk 
membantu perawat 
dalam melihat riwayat 
kesehatan pasien. 

Suro Wiyono 
(Radiologi) 

  
SR3 Sistem kurang 

sistematis, terlalu 
sering berubah. 

SPR 
(Perawat ICU) 

  

SR4 Susah bila ingin cetak 
langsung sehingga 
harus pindah 
komputer. 

Endah 
(Perawat UGD) 

  
SR5 Diperlukan tambahan 

fitur rawat jalan atau 
rawat inap. 

Ferdian 
(Perawat UGD) 

2 
Tam-
pilan 

Sistem 

SR6 Ukuran font yang 
digunakan terlalu 
kecil. Ukuran tulisan 
yang kecil membuat 
pengguna yang 
memiliki masalah 

Friska, Nita, 
Gresi,  Endah, 
Septian, Rina 

(Perawat Unit) 
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No Kate-
gori 

Kode Keterangan Responden 

dengan pengelihatan 
(berkacamata ataupun 
mata tua) merasa 
kesusahan. 

  

SR7 

Sistem dinilai rumit 
dan kurang praktis 

SPR, Y 
(Perawat ICU) 

Nur Seno 
(Perawat UBS) 

Rudy 
(Fisioterapi) 

3 
Kece-
patan 
Sistem 

SR8 Sistem informasi 
RME sering lemot 
sehingga menghambat 
kinerja perawat saat 
hendak memasukkan 
data ataupun 
mengakses data dari 
sistem. 

D, Y, JMW 
(Perawat ICU) 
Rudy, Dimas 
(Fisioterapi) 

  

SR9 

Sistem lambat 
menyebabkan data 
sering terlambat untuk 
dapat diakses bagian 
lain. 

Heri, Pramasti, 
Restu, Yulis, 

Prayogo, 
Chriswanti, 
Reni, Setyo, 

Ferdian 
(Perawat UGD) 
Theresita, Besty 

(Fisioterapi) 

4 
Kea-

manan 
Sistem 

SR10 Perlu dijaga dan 
ditingkatkan 
keamanan sistem agar 
data lebih terjaga 

Susanti 
(Unit Rekam 

Medis) 

5 Akses 
Sistem 

SR11 Sistem sering 
mengalami error 
sehingga menghambat 
pelayanan kesehatan. 

Sri Innu 
(Koordinator 
Unit Rekam 

Medis) 
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No Kate-
gori 

Kode Keterangan Responden 

Dimas, 
Wintyasmami, 
Theresita, Bsty 

(Fisioterapi) 
Endah 

(Perawat UGD) 
Nurlaily 

(Perawat UBS) 

  

SR12 Terkadang sistem 
tidak dapat 
menjalankan fungsi 
“simpan” sehingga 
data yang dimasukkan 
ke sistem tidak 
tersimpan 

N 
(Perawat ICU) 

Binarti 
(Fisioterapi) 
Yulis, Victor 

(Perawat UGD) 

6 
For-
mat 
data 

SR13 Harusnya format data 
dilengkapi dengan 
nomor registrasi 
karena bagian 
keuangan 
membutuhkan nomor 
registrasi. 

Endah (Perawat 
Unit) 

7 
Kete-
patan 
data 

SR14 Kerap kali terjadi 
kesalahan pencatatan 
data kesehatan pasien. 
Ketika pengguna 
memasukkan data 
kesehatan pasien, 
terkadang sering 
mengalami kesalahan. 
Kesalahan daripada 
pengguna (human 
error) tersebut dapat 
merugikan pengguna 
lainnya, terutama 

Mulyanah, Dwi 
Kristianto 

(Unit Rekam 
Medis) 
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No Kate-
gori 

Kode Keterangan Responden 

pada unit rawat inap 
dan rawat jalan. 

  

SR15 Ketepatan data rendah 
karena alasan sistem 
yang tidak 
disesuaikan dengan 
proses bisnis. Hal ini 
membuat pengguna 
bingung dan 
cenderung terjadi 
human error. 

Alexander 
(Unit Rekam 

Medis) 

  
SR16 Data yang dibutuhkan 

masih kurang 
lengkap. 

Selmawati  
(Unit Rekam 

Medis) 

8 Akses 
data 

SR17 Data yang keluar pada 
sistem informasi 
RME belum satu 
jalur. 

Selmawati  
(Unit Rekam 

Medis) 

  

SR18 Data kadang tidak 
langsung terintegrasi 
dengan unit lain dan 
kadang terjadi data 
yang ganda 

T 
(Perawat ICU) 

9 

Pela-
yanan 
dari 

divisi 
TI 

SR19 Sosialisasi oleh Divisi 
TI tidak menyeluruh 
kepada seluruh 
pengguna apabila ada 
format yang diganti 

N, Y  
(Perawat ICU) 

  

SR20 Dibutuhkan buku 
panduan untuk dapat 
memperlancar 
penggunaan 

Kristin, Rintania 
, Erwin, Tiara, 

Sonya 
(Perawat Unit) 

10 
Du-

kung-
an 

SR21 Bila ada petugas 
khusus mungkin akan 
membantu dan 

Kristin  
(Perawat Unit) 
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No Kate-
gori 

Kode Keterangan Responden 

organi
sasi 

mengurangi hambatan 

  

SR22 Diharapkan 
terrealisasi pelatihan 
penggunaan sistem 
RME 

Sri Mulyono 
(Perawat UBS) 

11 Lain-
lain 

SR23 Pengguna 
mengharapkan tidak 
ada pekerjaan manual. 

Sriwidyawati 
(Unit Keuangan) 

  

SR24 Diharapkan adanya 
kerja sama dan saling 
mendukung 
antarbagian 

Bambang 
(Perawat ICU) 

  

SR25 Pengguna 
mengharapkan agar 
semua dapat 
menggunakan sistem 
RME dengan baik. 

Dwi Ujianto 
(Unit Rekam 

Medis) 
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Halaman ini sengaja dikosongkan. 
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LAMPIRAN D 
KUESIONER PENELITIAN 

 
Responden Yth. 
Sistem informasi Rekam Medis Elektronik (RME) 
merupakan aplikasi yang digunakan oleh Rumah Sakit 
Kristen Mojowarno untuk merekam data kesehatan pasien 
serta data lain yang berhubungan dengan farmasi, 
laboratorium, serta keuangan. Dengan adanya sistem 
informasi RME ini maka diharapkan adanya peningkatan 
dalam pelayanan kesehatan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat yang 
didapatkan serta faktor-faktor yang mempengaruhi sistem 
informasi Rekam Medis Elektronik pada Rumah Sakit 
Kristen Mojowarno. Kuesioner ini disusun berdasarkan 
identifikasi faktor-faktor tersebut. Hasil dari penelitian ini 
dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Rumah Sakit 
Kristen Mojowarno untuk meningkatkan penggunaan sistem 
informasi RME. 
Dengan mengisikan kuisoner ini, Anda ikut serta dalam 
peningkatan sistem informasi RME di masa mendatang. 
Saya berharap data dan informasi yang diisikan pada 
kuesioner ini adalah benar. Semua data dan informasi yang 
diisikan dalam kuesioner ini terjaga kerasahasiannya serta 
digunakan terbatas untuk kepentingan penelitian saja. Atas 
partisipasi Anda, saya ucapkan terima kasih. 

 
Hormat saya, 

Lourent Monalizabeth E. (5211100087) 
lourentrianto@gmail.com/ 082257504587 

Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, 
ITS Surabaya 
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Identitas Responden 
Nama* :………............................................................ 

Usia* : …...………................................................... 

Bagian* : ..…...……..................................................... 

Email* : …………....................................................... 

*Mohon diisi dengan data sebenarnya 
 
Petunjuk Pengisian Kuisioner 
1. Anda diminta untuk membaca setiap pernyataan lalu 

mengisikan jawaban sesuai dengan kondisi yang 
mewakili pengalaman Anda ketika menggunakan 
sistem informasi Rekam Medis Elektronik (RME), yaitu 
dengan nilai dari skala 1(sangat tidak setuju) hingga 
4(sangat setuju) dengan memberikan tanda () pada 
kolom skala. 

2. Untuk kolom saran perbaikan pada halaman terakhir, 
mohon Anda dapat memilih bagian yang ingin 
diperbaiki dengan memberikan tanda () sesuai dengan 
pengalaman Anda selama menggunakan sistem 
informasi Rekam Medis Elektronik (RME). Kemudian 
Anda diminta mengisikan alasan perbaikan pada 
kolom yang disediakan.  

 
Anda memahami bahwa sistem informasi RME: 

No Pernyataan 
Skala 

1 2 3 4 

1 
Memiliki fitur yang mudah dipelajari 
karena adanya buku panduan dan atau 
fitur bantuan (help) 

    
    

2 
Mudah dipelajari dalam hal 
berinteraksi dengan sistem informasi 
RME (contoh: saat Anda pertama kali 
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No Pernyataan 
Skala 

1 2 3 4 
menggunakan sistem, Anda dengan 
mudah belajar memasukkan data ke 
dalam sistem serta melakukan pengecekan 
data pasien) 

3 Mudah digunakan karena Anda telah 
terbiasa         

4 Menggunakan bahasa yang mudah 
dipahami          

5 Sulit untuk digunakan     

6 
Mengolah informasi atau data yang 
dimasukkan ke dalam sistem dengan 
cepat 

    
    

7 
Menyajikan informasi atau data 
(menampilkan pada layar komputer) 
dengan cepat 

    
    

8 Dapat menjaga kerahasiaan data pasien 
(tidak terjadi kebocoran data pasien)         

9 
Tidak pernah mengalami gangguan 
yang mengakibatkan kerusakan atau 
hilangnya data 

    
    

 
Anda memahami bahwa informasi berupa data 
kesehatan pasien yang disediakan oleh sistem informasi 
RME: 

No Pernyataan 
Skala 

1 2 3 4 

1 Akurat (tidak mengandung kesalahan 
apapun)         

2 Mudah diketahui bila terjadi kesalahan 
pada data         

3 Jelas (mudah dipahami)         

4 Selalu lengkap (tidak terpotong atau 
kurang)         
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No Pernyataan 
Skala 

1 2 3 4 
5 Tepat (sesuai dengan kebutuhan Anda)         
6 Sulit dipahami     

7 Selalu dapat diakses kapan saja ketika 
dibutuhkan         

8 
Selalu dapat diakses dari setiap 
komputer yang terinstalasi sistem 
informasi RME 

    
    

9 Selalu sesuai dengan hak akses 
pengguna sistem informasi RME         

10 Selalu up-to-date         

11 Dapat diakses walau sudah tersimpan 
lama         

12 Selalu terintegrasi         

13 Tidak mengalami data ganda (data 
redundan)         

14 Selalu disajikan dengan format yang 
sama         

 
Anda memahami bahwa Divisi TI (sebagai pengelola 
sistem informasi RME): 

No Pernyataan 
Skala 

1 2 3 4 

1 Dapat memberikan respon dengan cepat 
saat dibutuhkan         

2 
Selalu menjawab pertanyaan dengan 
tepat sesuai yang diajukan pengguna 
mengenai sistem 

    
    

3 
Dapat menunjukan sikap ramah dalam 
menyelesaikan permasalahan pada sistem 
informasi RME 

    
    

4 Lambat dalam merespon saat dibutuhkan     
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No Pernyataan 
Skala 

1 2 3 4 

5 
Memberikan perhatian individu kepada 
penguna mengenai penggunaan sistem 
informasi RME 

    
    

6 Dapat memelihara infrasturuktur yang 
mendukung sistem informasi RME          

7 

Menghubungi Anda kembali untuk 
menanyakan hambatan yang mungkin 
Anda alami ketika terjadi perubahan pada 
sistem 

    

    

8 
Selalu  dapat dipercaya dalam 
menyelesaikan permasalahan dari sistem 
informasi RME 

  
      

9 Selalu bersikap sopan ketika 
memberikan memberikan pelayanan         

 
Sebagai pengguna sistem informasi RME, Anda merasa: 

No Pernyataan 
Skala 

1 2 3 4 

1 

Hanya menggunakan sistem informasi 
RME setiap Anda akan memasukkan 
data yang berhubungan dengan  pasien 
(riwayat kesehatan, obat yang diberikan, 
dan administrasi pasien) 

    

    

2 Sering menggunakan sistem informasi 
RME dalam bekerja         

3 
Menggunakan komputer tanpa meminta 
bantuan pihak lain (tanpa bertanya 
kepada orang lain) 

    
    

4 Terbiasa menggunakan komputer dalam 
pekerjaan          

5 Meminta bantuan orang lain untuk 
menggunakan komputer     
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No Pernyataan 
Skala 

1 2 3 4 

6 

Seluruh pekerjaan yang berhubungan 
dengan rekam medis pasien dapat 
diselesaikan tanpa memerlukan proses 
manual 

    

    

7 Dapat mengurangi kesalahan dalam 
bekerja         

8 Puas bila bekerja menggunakan sistem         

9 
Mendapatkan pelayanan yang baik dari 
Divisi TI (pengelola sistem informasi 
RME) 

    
    

10 Kecewa bila bekerja menggunakan sistem     
 
Anda memahami bahwa pihak manajemen rumah sakit: 

No Pernyataan 
Skala 

1 2 3 4 

1 Memberikan dukungan penuh dalam 
menerapkan sistem informasi RME         

2 Paham akan manfaat yang didapat dari 
penerapan sistem informasi RME         

3 Memberikan pelatihan penggunaan 
sistem informasi RME         

4 
Merencanakan implementasi sistem 
informasi RME untuk mendukung 
program pelayanan kesehatan 

    
    

5 Telah menginformasikan rencana 
pembuatan sistem informasi RME         

 
Anda memahami bahwa yang mendorong pembuatan 
sistem informasi RME adalah: 

No Pernyataan 
Skala 

1 2 3 4 
1 Penerapan teknologi seperti yang         
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No Pernyataan 
Skala 

1 2 3 4 
dilakukan rumah sakit lain  

2 Faktor peningkatan pelayanan 
kesehatan         

3 Faktor memperlancar komunikasi 
mengenai data pasien          

4 Faktor memperlancar komunikasi 
mengenai proses rekap data pasien          

 
Anda memahami manfaat yang didapatkan dari 
penerapan dan penggunaan sistem informasi RME 
adalah: 

No Pernyataan 
Skala 

1 2 3 4 

1 
Dapat meningkatkan efektivitas kinerja 
Anda (sesuai dengan tujuan penggunaan 
sistem: merekap data kesehatan pasien) 

    
    

2 Membantu dalam meningkatkan 
kebenaran pencatatan data pasien         

3 Dapat membuat Anda menyelesaikan 
pekerjaan Anda dengan lebih cepat         

4 
Anda dapat mengetahui update data 
pasien dari bagian lain yang berkaitan 
dengan pasien dengan cepat 

  
      

5 Dapat meningkatkan citra rumah sakit 
(contoh: jumlah pasien meningkat)         

6 
Dapat meningkatkan kualitas pelayanan 
kesehatan (contoh: dapat mengurangi 
komplain dari pasien) 
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Berdasarkan pengalaman menggunakan sistem 
informasi Rekam Medis Elektronik, maka Anda 
mengharapkan adanya perbaikan sistem informasi 
RME pada* (dapat lebih dari satu): 

 Fitur Sistem 
 Tampilan Sistem 
 Kecepatan Sistem 
 Keamanan Sistem 
 Format data 
 Ketepatan data 

 Akses data 
 Pelayanan dari divisi TI 
 Dukungan organisasi 
 Lain-lain (sebutkan) 

....................................

*Mohon diisi dengan memberi tanda (  ) 
 
Alasan perbaikan adalah karena*: 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Mohon diisi sesuai harapan Anda 
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