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BAB V 

PENUTUP 
 

 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab-

bab sebelumnya, maka kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian yaitu: 

1. Berdasarkan hasil analisis SWOT bisnis dan analisis SWOT SI/TI strategi bisnis 

yang perlu diterapkan perusahaan yaitu mempertahankan serta meningkatkan 

teknologi informasi dan medis, menyelenggarakan kegiatan guna meningkatkan 

loyalitas  pelanggan terhadap rumah sakit, mempertahankan pelayanan, 

melaksanakan pelatihan bagi SDM dan perawatan bagi sarana dan prasana RSI 

Jemursari Surabaya, sedangkan strategi SI/TI yang perlu diterapkan perusahaan 

yaitu tetap memberikan usulan SI/TI setiap tahun, melakukan perbaikan serta 

perawatan SI/TI, dan tetap menetapkan anggaran dana untuk melakukan 

pemeliharaan serta penambahan SI/TI yang ada.  

2. Berdasarkan hasil analisis SWOT bisnis dan analisis SWOT SI/TI perusahaan 

menunjukan RSI Jemursari sedang berada di posisi sel 5 (V). Sel 5 disini 

dimaksudkan bahwa perusahaan dapat ditangani dengan melalui strategi 

menjaga dan mempertahankan  (Hold and Maintain). 

3. Penelitian ini menghasilkan total 11 usulan solusi SI/TI bagi Rumah Sakit Islam 

Jemursari Surabaya, yaitu: 3 pada strategic, 2 pada support, 3 pada key 

operational, dan 3  pada bagian High potensial.  
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4. Dalam perencanaan strategis direkomendasikan 10 aplikasi serta Sistem 

informasi usulan baru dan 1 aplikasi yang dilakukan pengembangan pada RSI 

Jemursari Surabaya, yaitu:  

a. SI Pendukung Keputusan Pembelian obat  

b. SI Pengelolaan Aset  

c. Aplikasi Resep Elektronik 

d. Aplikasi reservasi pendaftaran. 

e. Aplikasi Diagnosa Penyakit. 

f. Aplikasi Ruang Rawat Inap. 

g. SI Pemasaran  

h. Aplikasi Gizi 

i. Aplikasi fisioterapi 

j. Aplikasi Kamar operasi. 

k. Website RSI (Pengembangan) 

5.2  Saran 

Beberapa saran yang diajukan untuk  kelanjutan penelitian tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan Strategis SI/TI pada RSI Jemursari yang dibuat ini masih berfokus 

pada bagian instalasi Rawat Inap dan Juga rawat Jalan. Akan lebih baik jika 

untuk penelitian kedepannya perencanaan strategis SI/TI mengacu kepada 

bagian yang lain yang ada di RSI Jemursari dan lebih baik lagi jika dikerjakan 

pada seluruh bagian yang ada di RSI Jemursari Surabaya sehingga menjadi 

sebuah acuan bagi RSI Jemursari secara menyeluruh. 
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2. Diharapkan dengan telah dibuatnya laporan perencanaan strategis SI/TI ini, 

pihak RSI Jemursari dapat menjadikan suatu acuan dalam menerapkan SI/TI 

pada perusahaan, demi menunjang tujuan RSI Jemursari Surabaya. 
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