PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI DALAM
MENUNJANG PELAYANAN RUMAH SAKIT
(Studi Kasus : RSIA Bunda Arif Purwokerto)

Skripsi

Disusun oleh

Indah Mustika Ningrum
15.12.0025

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
AMIKOM PURWOKERTO
PURWOKERTO
2019

PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI DALAM
MENUNJANG PELAYANAN RUMAH SAKIT
(Studi Kasus : RSIA Bunda Arif Purwokerto)

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S1
pada Program Studi Sistem Informasi

Disusun oleh

Indah Mustika Ningrum
15.12.0025

PROGRAM STUDISISTEM INFORMASI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
AMIKOM PURWOKERTO
PURWOKERTO
2019

ii

iii

iv

v

MOTTO

1. Kamu tidak akan menemukan jika kau tak benar-benar mencari
2. Lihatlah ke atas agar kau termotivasi dan lihatlah ke bawah agar kau tetap
bersyukur
3. Tetaplah menjadi baik jika beruntung kamu akan menemukan orang baik
jika tidak kamu akan ditemukan orang baik
4. Tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Dan tanpa kecerdasan cinta itu
tidak cukup. (B.J. Habibie)
5.

Dan barang siapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat
(nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan yang benar.
(QS. Al-Isra [17] : 72)

6. Tak perlu bersikeras menjelaskan siapa dirimu, karena yang mencintaimu
tak membutuhkan itu, dan orang yang membencimu tak percaya itu. (Ali
bin Abi Thalib R.A)
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PERSEMBAHAN
Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wata’ala, atas segala nikmat hidup
dan kesempatan mengenggam ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul “Perencanaan Strategis Sistem Informasi Dalam Menunjang
Pelayanan Rumah Sakit (Studi Kasus : RSIA Bunda Arif Purwokerto)”. Skripsi
ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana
Komputer.Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak dibantu,
dibimbing, dan didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan
ini penulis sangat ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Allah SWT atas segala nikmat yang telah di berikan kepada saya sehingga
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Untuk Ibu aku yang tercinta yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan
tiada henti memberikan dukungan do'anya.
3. Terimakasih yang tak terhingga buat dosen-dosen ku, terutama pembimbingku
yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada ku.
4. Teruntuk teman-teman angkatan SI 15 B yang selalu membantu, sahabatsahabatku yang selalu memberi semangat yang selalu berbagi keceriaan dan
melewati setiap suka dan duka selama kuliah dan bekerja, terimakasih banyak.
5. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih semua
kebaikan, perhatian, bantuan materi, jasa dan lain sebagainya, mudahanmudahan kebaikan kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT.
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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas
rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, Shalawat dan
salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan
keluarga Beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalani kehidupan di
dunia dan akhirat. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan
studi pada jenjang Strata 1 Program Studi Sistem Informasi di STMIK AMIKOM
Purwokerto.
Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta
kemurahan hati dari berbagai pihak. Oleh karena itu, disamping rasa syukur yang
tak terhingga atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, penulis juga
menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya, kepada semua pihak yang
telah membantu.terimakasih penulis sampaikan kepada :
1. Bapak Dr. Berlilana, M.Kom.,M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen
Informatika dan Komputer AMIKOM Purwokerto.
2. Bapak Dr. Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom. selaku kepala program studi sistem
informasi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya.
3. Bapak Arief Adhy Kurniawan, S.E., M.Si. selaku pembimbing I dan Ibu
Sarmini, S.Kom., M.MSI selaku pembimbing II skripsi yang telah banyak
memberikan arahan dan masukan dalam proses pembuatan skripsi sehingga
skripsi ini dapat terselesaikan.
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4.

Pihak manajemen RSIA Bunda Arif Purwokerto yang telah mengizinkan
penulis melakukan penelitian .

5.

Orang tua tercinta, Ibu Tuminah yang telah mengorbankan segalanya untuk
mendukung, mendorong, dan tak henti-hentinya meminta dan mengalirkan
doa yang tulus kepada Allah SWT.

6.

Sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan memberi semangat dan yang
selalu bisa membuat lebih semangat dan memberikan keceriaan yang luar
biasa.

7.

Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih yang sebesarbesarnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh
dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca yang bersifat
membangun sangat penulis harapkan.Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat
bagi semua pihak yang berkepentingan.

Purwokerto, 4 Februari 2019
Penulis

Indah Mustika Ningrum
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