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MOTTO 

 

 “Mulailah dari tempatmu berada. Gunakan yang kau punya. Lakukan yang 

kau bisa – Arthur Ashe“ 

 “Kau tak akan mampu menyeberangi lautan sampai kau berani berpisah 

dengan daratan – Christipher Colombus“ 

 “Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi maka senangilah apa yang 

terjadi - Ali bin Abi Thalib” 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT serta 

sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan atas dukungan orang-orang 

tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada 

waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia penulis ingin 

mempersembahkan tugas akhir ini untuk mereka yang menyertai langkah penulis : 

1. Ibu dan Bapak saya, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang 

tiada terhingga, imron persembahkan karya kecil ini untuk Ibu dan Bapak yang 

telah memberikan kasih sayang, dukungan serta do’a yang tiada henti untuk 

kesuksesan saya serta cinta kasih yang diberikan yang tak terhingga yang tiada 

mungkin terbalas dengan selembar kata cinta dan persembahan ini. Semoga ini 

menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Bapak Bahagia. Amin Yarobbal 

Alamin. 

2. Adik-adik saya, Hananing Aghni Kautsar dan Hendri Nugroho yang sudah 

memberikan dukungan material maupun do’a. 

3. Buat sahabatku “Yenita Shelly Rahmalia” terima kasih atas bantuan, do’a, 

nasehat, hiburan, traktiran, ojekkan, dan semangat yang kamu berikan selama 

aku kuliah, aku tak akan melupakan semua yang telah kamu berikan selama ini. 

4. Buat anak-anak Green House Raya, Feri (pepeng), Aditya (kasino), Adil, Arif, 

Iqbal, Pak Kos dan Bu Kos, terima kasih atas bantuan kalian, semangat kalian 

dan candaan kalian, aku tak akan melupakan kalian. Ayo kita main remi lagi. 
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5. Teman-teman SI 14 E serta semua pihak yang telah membantu selama 

penyelesaian tugas akhir ini, terima kasih banyak atas bantuan dan kerjasamanya 

selama ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Evaluasi 

Penerapan Sistem Infromasi Rumah Sakit Menggunakan Metode Human 

Organization and Technology - Fit (Studi Kasus Rumah Sakit Ananda 

Purwokerto)”. Dan tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW berserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. 

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda 

Poniatin dan Ayahanda Tumardi yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih 

sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu 

melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan Keberkahan di dunia dan di akhirat 

atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. 

Sebagai bentuk penghargaan penulis dengan ini menyampaikan rasa 

terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dalam proses 

penyelesaian tugas akhir ini, antara lain kepada : 

1. Bapak Dr. Berlilana, M.Si. selaku ketua STMIK AMIKOM Purwokerto. 

2. Bapak Dr. Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom. selaku ketua program studi Sistem 

Informasi. 

3. Bapak Didit Suhartono, M.Kom. selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah 

sabar dalam membimbing penulis sehingga menyelesaikan tugas akhir ini. 
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4. Ibu Yuli Purwati, M.Kom. selaku dosen penguji 1 (satu) yang telah banyak 

memberikan arahan, masukan, kritik dan saran kepada penulis untuk perbaikan 

dan kesempurnaan skripsi ini. 

5. Bapak Arief Adhy Kurniawan, S.E., M.Si. selaku dosen penguji 2 (dua) yang 

telah banyak memberikan arahan, masukan, kritik dan saran kepada penulis 

untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 

6. Dr. Widayanto, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Ananda Purwokerto yang 

telah memberikan izin kepada penulis sehingga penulis bisa melakukan 

penelitian di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. 

7. Ibu Nuriasih, S.Psi selaku kepala bagian kepegawaian di Rumah Sakit Ananda 

Purwokerto yang telah mengijinkan penulis melakukan penelitian untuk 

mendapatkan data dan informasi yang penulis butuhkan. 

8. Bapak Saefudin Zuhri, S.Kom selaku kepala unit kerja IT rumah sakit Ananda 

Purwokerto yang telah meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancarai. 

9. Pihak Rumah Sakit Ananda Purwokerto yang telah bersedia meluangkan waktu 

dan mendukung penuh saat saya melakukan penelitian, semoga hasil penelitian 

ini bisa bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pembenahan 

atau perbaikan atas sistem informasi yang ada di Rumah Sakit Ananda 

Purwokerto. 

10. Orangtua tercinta yang telah memberikan dukungan berupa material dan moral 

kepada penulis, yang tidak pernah berhenti mendo’akan kebaikan untuk 

anaknya. Penulis tidak akan sampai disini tanpa kalian. 
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11. Seluruh dosen STMIK AMIKOM Purwokerto yang telah memberikan ilmu 

yang bermanfaat dan seluruh keluarga besar STMIK AMIKOM Purwokerto 

atas bentuk kerjasamanya. 

12. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak bisa 

disebutkan satu-persatu. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan 

demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah untuk yang akan datang. 

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan bagi para pembaca yang berminat pada umumnya. 

 

 Penulis, 

 

Imron Ihwanudin 

 

 

 


