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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan dokumen portofolio 

layanan TI pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri Surabaya berdasarkan ITIL V3 

sebagai berikut: 

1. Pembuatan dokumen portofolio layanan TI pada RSIA Putri Surabaya ini telah 

berhasil menentukan  sembilan layanan TI yang mendukung semua proses 

bisnis dibidang obstetri dan ginekologi baik pada support activity maupun 

primary activity yang terdiri dari inbound logistic, operations, outbound 

logistic, marketing and sales, dan services. Layanan TI yang dapat mendukung 

support activity yaitu: a) Sistem Informasi Pengembangan TI; b) Sistem 

Informasi Akuntansi; c) Sistem Informasi SDM. Layanan TI yang dapat 

mendukung primary activity yaitu: a) e-ReservasiAmbulan mendukung proses 

bisnis pada operations; b) e-MedicineSales mendukung proses bisnis pada 

marketing and sales; c) Sistem Informasi Persediaan Obat dan Alat Kesehatan 

mendukung proses bisnis pada inbound logistic; d) e-AdministrasiPasien 

mendukung proses bisnis pada inbound logistic, operations, dan outbond 

logistic; f) e-Marketing mendukung proses bisnis pada marketing and sales; g) 

e-CustomerCare mendukung proses bisnis pada services. 

2. Prioritas pertama dalam menerapkan layanan TI pada RSIA Putri Surabaya 

yaitu e-AdministrasiPasien dengan nilai ROI 75% dan prioritas terakhir dari 

layanan TI yaitu Sistem Informasi Akuntansi dengan nilai ROI 29%. 
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3. Hasil dari pembuatan dokumen portofolio layanan TI pada RSIA Putri 

Surabaya berdasarkan ITIL V3 yaitu: 1) Dokumen strategi layanan yang 

meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran penyedia layanan TI, daftar layanan TI 

yang diusulkan, segmentasi pelanggan internal dan eksternal, 

pengelompokkan layanan TI, customer portfolio, pola tindakan pengguna 

layanan TI, service value; 2) Dokumen demand management meliputi 

pengguna layanan TI (user profile); 3) Dokumen manajemen portofolio 

layanan yang meliputi ketersediaan layanan TI (inventories), kasus bisnis 

(business case), value proposition, prioritas layanan (prioritization), service 

portfolio berisi 9 layanan TI yang diusulkan (service pipeline), 1 layanan TI 

yang digunakan (service catalogue), dan tidak ada layanan TI yang dulu 

digunakan sekarang diberhentikan (retired service), authorization (persetujuan 

layanan TI), charter, dan rencana manajemen komunikasi.  

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini untuk dokumen service 

portfolio pada RSIA Putri Surabaya sebagai berikut: 

Penelitian yang dapat dilakukan pada tahap selanjutnya yaitu tentang desain 

layanan (service design). Desain layanan ini dapat merancang layanan baru atau 

merubah layanan lama. Dengan adanya desain layanan ini dapat menganalisa dan 

memastikan bahwa layanan baru sesuai dengan kebutuhan resources dan 

capabilities dari layanan maupun pengguna, memastikan arsitektur teknologi yang 

sesuai dengan layanan, dan proses yang tepat dalam memberikan dukungan 

terhadap layanan. 


