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PERMASALAHAN:

Rumah sakit ‘x’ mulai berbenah, sebelumnya sistem informasi yang digunakan masih
bersifat individual, sehingga menjadikan informasi tidak cepat dan tidak akurat.

KEINGINAN:

Manajemen baru rumah sakit memandang bahwa sistem informasi yang bersifat
online sangat penting bagi kelangsungan rumah sakit ini. Oleh kerena itu manajemen
rumah sakit sedang bersiap membenahi jaringan komputer yang ada di rumah sakit

tersebut, sehingga nantinya sistem informasi yang online bisa diwujudkan. 



ANALISA UMUM KEADAAN YANG SEDANG BERJALAN:

Pada rumah sakit ini terdapat beberpa unit/bagian utama yang secara terpisah 
beroperasi sesuai fungsi masing-masing tetapi secara terintegrasi merupakan 

resource untuk menunjang SIM yang diperlukan.

Unit/ bagian tersebut antara lain:

Unit Rawat Jalan (URJ)
- memberikan pelayanan rawat jalan
- berbentuk sub unit masing-masing yang biasa dinamakan poli/klinik,
antara lain:  poli umum, poli anak, poli THT, poli gigi, dll

- memiliki sub unit untuk pendaftaran (kartu biodata dan history 
pemeriksaan) dan pembayaran (kasir)

- memiliki dokter-dokter praktek dan perawatnya

Unit Rawat Darurat (URD)
- memberikan pelayanan rawat darurat atau dinamakan juga ICU 
(Intesive Care Unit)

- memiliki sub unit untuk pendaftaran dan pembayaran (kasir)
- memiliki dokter-dokter siaga dan perawatnya



ANALISA UMUM KEADAAN YANG SEDANG BERJALAN:

Unit Rawat Inap (URI)
- memberikan pelayanan kamar perawatan inap
- memiliki sistem pengaturan dan pegontrolan kamar inap dan kamar operasi
- memiliki sub unit untuk pendaftaran dan pembayaran (kasir)
- memiliki dokter-dokter praktek dan jaga beserta perawat-perawat

Instalasi Radiologi
- menyediakan pelayanan yang berkaitan dengan radiologi, misal: rontgent, dll
- memiliki tanaga spesialis dibidangnya

Instalasi Laboratorium
- menyediakan pelayanan yang berkaitan dengan pemeriksaan laboratorium
- memiliki tanaga spesialis dibidangnya

Instalasi Farmasi/ Apotek
- memberikan pelayanan farmasi, baik untuk internal maupun eksternal
- memiliki tenaga spesialis dibidangnya



ANALISA UMUM KEADAAN YANG SEDANG BERJALAN:

Bagian Rekam Medik
melakukan fungsi administrasi yang berhubungan dengan rekam medik dan
pembuatan laporan kepada dirjen pelayanan medik 

Bagian HRD
melakukan fungsi administrasi yang berhubungan dengan kepegawaian
(staf, dokter, perawat, dll)

Bagian Keuangan
melakukan fungsi administrasi yang berhubungan dengan keuangan



RANCANGAN UMUM KEBUTUHAN PERANGKAT SOFTWARE SIMRS

Untuk mengakomodasi kebutuhan SIMRS berdasar kondisi analisa umum yang telah 
dijelaskan, maka diperlukan sebuah SIM yang dapat mengintegrasikan resource data 
dari tiap-tiap unit/ bagian dengan tetap memberikan kemudahan dan kenyamanan 

privasi pada masing-masing unit/ bagian.

Untuk itu, rancangan umum kebutuhan perangkat software SIM rumah sakit dari 
unsur menu dengan berorientasi pada sisi pelayanan adalah sebagai berikut:



RANCANGAN UMUM KEBUTUHAN PERANGKAT SOFTWARE SIMRS



RANCANGAN UMUM KEBUTUHAN AKSES SIMRS

SIMRS berdasar kondisi analisa umum yang telah dijelaskan, diperlukan untuk 
diakses oleh unit-unit atau bagian-bagian yang terkait yang rancangan umum adalah 

sebagai berikut:

LAN

Inilah keadaan 
rumah sakit

Pelaporan, presentasi dan 
promosi oleh pengelola 
rumah sakit

Eksekutif

informasi dan 
transaksi

informasi
data & 
informasi

DATA SERVER

informasi

Unit-unit atau bagian-
bagian yang terkait dalam 
transaksi SIMRS          
(URJ, URI, URD, 
Radiologi, Lab, Farmasi)

Bagian Rekam Medik 
dan Keuangan



RANCANGAN UMUM KEBUTUHAN NETWORKING SIMRS

Untuk mengintegrasikan resource SIMRS berdasar kondisi analisa umum yang telah 
dijelaskan, maka diperlukan struktur networking (jaringan) yang rancangan umum 

adalah sebagai berikut:



MODEL PENGEMBANGAN

Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit ini menggunakan model 
Waterfall dimana setiap stage pengerjaan perlu menunggu stage 
sebelumnya

Penjabaran lanjut dapat dilihat pada file project (menggunakan Microsoft 
Project 2007) untuk item-item berikut ini:
1. WBS
2. Sumber Daya yang dibutuhkan
3. Waktu Pengerjaan
4. Proyek Schedule (Gantt Chart)

File project dapat diakses di:
https://cid-e166d06a1fdbcafc.office.live.com/self.aspx/my%20S2%20Progress/

semester3/tugas^_PPSI^_Singgih.mpp
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