
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit Ibu dan Anak Andini (RSIA Andini) merupakan salah satu

rumah sakit yang berada di kota Pekanbaru, berdirinya rumah sakit ini berawal

dari sebuah Klinik fetomaternal dan neonatologi center yang dikomandoi oleh

beberapa orang dokter spesialis kebidanan dan kandungan serta dokter spesialis

anak. Agar dapat mencapai visi dan misinya, setiap tingkatan manajemen di RSIA

Andini membutuhkan informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dan

untuk membantu mengambil keputusan yang tepat. Untuk menyediakan informasi

tersebut, RSIA Andini menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang

berfungsi mengelola informasi bagi manajemen organisasi.

HMS (Hospital Management System) merupakan SIM yang diterapkan di

RSIA Andini mulai pada tahun 2009 hingga saat ini. HMS ini adalah aplikasi yang

mengintegrasikan proses-proses manajemen antara satu bagian dengan bagian

lainnya di RSIA Andini dan juga memberikan kemudahan dalam hal pelaporan

kegiatan di setiap unit kerja. Dalam pengoperasian sistem ini juga diberikan

pembatasan hak akses kepada karyawan di setiap unit kerja sesuai dengan bidang

yang dilakoninya, sehingga karyawan akan mendapatkan informasi yang benar-

benar di butuhkan oleh unit kerjanya sendiri. Adapun pelayanan yang diberikan

HMS ini diantaranya yaitu, pencatatan pasien rawat inap, pencatatan pasien rawat

jalan, diagnosa, order/entry communication, pelaporan hasil kegiatan, medical

record, farmasi rumah sakit, laboratorium dan Instalasi Gawat Darurat.

Masa penerapan HMS sudah berlangsung selama 5 tahun. Selama

penerapannya ini belum pernah dilakukan audit sama sekali. Oleh karena

tingginya nilai investasi yang dikeluarkan oleh RSIA Andini ± 450 juta, baik

untuk pengadaan software, hardware maupun pengguna, maka diperlukan

pengelolaan dan pengawasan TI yang baik. RSIA Andini mempunyai bagian
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pengelolaan TI tersendiri yang terdiri atas dua orang yang bertugas untuk

mengawasi dan mengelola TI yang digunakan, dan pengawasan yang ada selama

ini tidak dilakukan secara periodik, pengawasan dilakukan jika ada keluhan dari

unit kerja yang bertugas. Selain itu, penggunaan HMS belum sepenuhnya sesuai

dengan standar operasional yang telah ditetapkan. HMS yang pada awalnya

dibangun sesuai dengan kebutuhan RSIA Andini belum dioperasikan secara

optimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya kebijakan yang mengatur penggunaan

semua modul sistem.

Untuk mengetahui gambaran pengelolaan teknologi informasi yang

terjadi, maka perlu dilakukan audit sistem informasi. Audit sistem informasi

merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti (evidence) untuk

menentukan apakah sistem informasi dapat melindungi aset dan teknologi

informasi yang ada telah memelihara integritas data sehingga keduanya dapat

diarahkan kepada pencapaian tujuan bisnis secara efektif dengan menggunakan

sumber daya secara efektif.

Audit terhadap HMS ini menggunakan COBIT (Control Objectives For

Information and Related Technology). COBIT merupakan salah satu standar

manajemen teknologi yang menyediakan ukuran-ukuran, indikator dan proses

suatu kerangka kerja terbaik bagi manajer, auditor TI dan penggunanya yang dapat

membantu memaksimalkan manfaat dari teknologi informasi dan sekaligus untuk

membangun suatu sistem pengelolaan dan pengendalian teknologi informasi di

suatu organisasi. COBIT memiliki 4 domain utama yaitu planning and

organization, acqiustion and implementation, delivery and support dan

monitoring and evaluate. Sesuai dengan permasalahan yang ada, perlu dilakukan

audit pada domain monitoring and evaluate guna meningkatkan pengelolaan TI

agar menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dilakukan penelitian untuk tugas

akhir mengenai Audit HMS (Hospital Management System) Pada RSIA Andini

Pekanbaru Menggunakan COBIT Framework 4.1.
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1.2. Rumusan Masalah
Dari uaraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

masalah yaitu “Bagaimana melakukan audit terhadap HMS (Hospital

Management System) pada RSIA Andini Pekanbaru dengan menggunakan COBIT

(Control Objectives For Information and Related Technology) Framework 4.1 ?”

1.3. Batasan Masalah
Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Audit dilakukan untuk mengukur performansi HMS (Hospital

Management System) dengan menggunakan COBIT (Control Objectives

For Information and Related Technology) Framework 4.1.

2. Audit dilakukan pada domain ME (Monitor and Evaluate) yang mencakup

proses mengawasi dan mengevaluasi performansi IT (ME 1), mengawasi

dan mengevaluasi kontrol internal (ME 2) dan menjamin kesesuaian

kebutuhan eksternal (ME 3).

3. Penelitian ini meliputi penilaian skala kematangan (Maturity Level) dari

pengelolaan teknologi informasi yang terjadi saat ini.

1.4. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk melihat proses TI yang berlangsung agar kualitas dan tujuan

dukungan TI dapat tercapai.

2. Untuk mengetahui level kematangan penerapan HMS khususnya pada

proses ME 1, ME 2 dan ME 3.

3. Untuk mengetahui usulan perbaikan proses ME 1, ME 2 dan ME 3 yang

mengacu pada peningkatan level kematangan.

1.5. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini adalah:

1. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak manajemen berkaitan dengan

kualitas dan kelengkapan dari proses TI serta kepatuhan dari proses bisnis

yang berlangsung dengan pengendalian yang sesuai dengan kebijakan.
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2. Dapat dijadikan sebagai jejak audit untuk meningkatkan pengelolaan

proses TI yang terjadi saat ini.

3. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan sistem selanjutnya

bagi RSIA Andini Pekanbaru.

1.6. Sistematika Penulisan
Sistematika pembahasan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar yang menerangkan latar belakang masalah,

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang teori dan konsep yang mendukung penelitian dan

penjelasannya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang model atau cara pemecahan masalah serta

langkah-langkah pemecahan masalah yang akan dilakukan selama

penelitian.

BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini berisikan hasil dan pembahasan analisa dan evaluasi dengan

menggunakan metode COBIT serta rekomendasi perbaikan dari hasil

temuan audit.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari penelitian dan saran yang

diajukan pada pihak manajemen tempat diadakannya penelitian ini.


