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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perkembangan teknologi dan kedokteran yang kita jalani saat ini 

telah membawa perubahan mendasar yang sedang digulir saat ini. Dimana 

dunnia medis mengalami perkembangan yang begitu pesat baik dari sisi 

pelayanan maupun penemuan-penemuan dalam bidang pengobatan. Bukan itu 

saja, dari segi tempat-tempat pelayananpun mengalami perkembangan secara 

luas. Kebijakan pemerintah tentang pendirian rumah sakit, poliklinik dan 

puskesmaspun sudah merambah ke berbagai daerah. Bukan hanya sekedar 

kuantitas tempat pelayanan saja yang menjadi sorotan masyarakat umum 

tetapi kualitas dari pelayananlah yang menjadi prioritas utama yang 

dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan pelayanan 

pengobatan. 

Kesehatan merupakan hal terpenting dalam hidup manusia, terutama yang 

berkaitan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kesehatan adalah dimana 

keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap 

orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Tingkat aktivitas yang 

tinggi dan tingkat hasil pencapaian aktivitas yang sempurna dapat tercapai bila 

kondisi kesehatan seseorang tersebut telah cukup memadai. Oleh karena itu 

sulit bagi manusia dalam kondisi yang tidak sehat dapat bekerja dengan baik. 

Sehingga diperlukan suatu fasilitas yang mendukung kesehatan yaitu Rumah 
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Sakit, dimana di rumah sakit tersebut orang dapat memperoleh pelayanan 

kesehatan yang cukup memadai. 

Pada umumnya sebuah rumah sakit didirikan dengan tujuan untuk 

memberikan suatu pelayanan kesehatan, diantaranya adalah dalam bentuk 

perawatan, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, dan diagnostik lainnya 

yang dibutuhkan oleh pasien dalam batas-batas kemampuan teknologi dan 

sarana yang disediakan oleh rumah sakit. Maka dalam hal ini pihak 

manajemen rumah sakit dituntut mampu untuk menggerakkan, mengatur, dan 

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dari berbagai kelompok tingkat 

profesional dan tenaga kerja non profesional yang ada untuk mencapai tujuan 

rumah sakit tersebut. 

Dalam memenuhi tujuan dari pihak manajemen tersebut maka hal-hal 

mengenai pemeliharaan dan juga kestabilan organisasi tersebut harus diatur 

dan diawasi sedemikian rupa, agar dalam pelaksanaannya nanti dapat 

menjamin mutu pelayanan kesehatan sampai pada tingkat yang diharapkan. 

Dalam (Sakinah:2013) yang merupakan temuan audit operasional atas 

penyimpangan dalam prosedur pengadaan barang disalah satu perusahaan 

yang cukup besar PT. Kimia Farma Tbk, yang mana perusahaan ini bergerak 

dalam bidang produksi obat-obatan. Pada perusahaan tersebut tim audit 

menemui Kepala Bagian Pengadaan Barang atau Inventaris, pada mejanya 

banyak ditemukan tumpukan map. Berdasarkan pengalaman tumpukan map-

map yang ditaruh pada meja bagian pengadaan berisi kwitansi/nota kontrak 

yang akan diproses pembayarannya, map yang paling atas umumnya sudah 
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siap diproses pembayarannya lengkap dengan SKP nya, sedangkan map yang 

paling bawah berisi bukti-bukti yang akan diproses. Jumlah mapnya cukup 

banyak lebih kurang 15 map. Auditor minta izin untuk mempelajari serta 

meminta untuk melihat isi map tersebut, dan Kepala Bagian Pengadaan 

memberikan map yang paling atas yang telah lengkap, lalu auditor sengaja 

mengambil map yang paling bawah dan melihat isinya, auditor sempat 

dicegah untuk melihat map yang paling bawah, ternyata isi map tersebut 

sebagian kertas yang fungsinya sebagai nota pembelian yang telah 

dilaksanakan beberapa bulan yang lalu, lalu nota tersebut dibuat surat perintah 

pembelian, yang mana terjadi pembelian barang yang  harganya telah  

dimanipulasi oleh Kepala Bagian Pengadaan, sehingga auditor dapat 

menemukan bukti bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut tidak benar 

yaitu terjadinya penggelembungan dana pembelian. 

Audit operasional adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi 

suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional 

yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan 

operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis 

(Agoes,2008:9). 

Yang menjadi fenomena di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak 

Sri Indrapura adalah keluhan masyarakat yang berupa pelayanan yang kurang 

baik dan kurang memuaskan dalam penanganan. 

Pada akhir belakangan ini terjadi banyak kasus mengenai keluhan 

masyarakat pada RSUD Siak Sri Indrapura ini, yang mana pada saat 
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masyarakat yang berobat disana ketika proses pengambilan obat di apotek 

RSUD tersebut, pihak RSUD beralasan bahwa stok obat sedang kosong. Dan 

pihak RSUD memintai pada masyarakat yang berobat disana untuk mencari 

obatnya diluar. Ini membuat para masyarakat merasa kecewa dan mengeluh 

dengan pelayanan RSUD mengapa demikian bisa terjadi (riaubook.com). 

Tidak hanya itu, Serupa dengan kasus yang terjadi pada Abu salah satu 

warga Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak yang pada saat itu 

anaknya yang bernama Nurmalasari yang merupakan pasien Jaminan 

Kesehatan Daerah (Jamkesda)  yang pada saat itu di tangani oleh seorang 

dokter, yang mana dokter tersebut menyarankan untuk membeli obat nya di 

tempat prakteknya. Dan dia terpaksa membayar Rp.200.000 untuk menebus 

obat di tempat praktek dokter tersebut. Dikarenakan resep yang diberikan 

dokter untuk anaknya tidak tersedia di RSUD. Padahal bagi masyarakat yang 

mempunyai kartu Jamkesda tidak dikenakan biaya. Abu mengaku kecewa 

dengan sikap dokter tersebut, sebab selama ini dia tak pernah mengeluarkan 

biaya kalau berobat ke RSUD Siak karena sudah mengantongi kartu Jamkesda 

(realitaonline.com). 

Kasus lain yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Siak Sri Indrapura 

di mana pelayanan dianggap tidak profesional karena penanganan terhadap 

pasien dinilai sangat lambat. Nasib malang dialami pasangan suami Istri 

Anton (30) Dan Royani (23) warga Kampung Benayah kecamatan Pusako 

anak pertama mereka meninggal di dalam kandungan setelah di USG di 

RSUD Siak karena ada tindakan medis dari petugas. Istrinya sudah semalaman 
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dirawat namun sampai saat ini belum ada tindakan penanganan, padahal sudah 

dinyatakan meninggal di USG namun tidak adanya tindakan dari pihak RSUD 

Siak. Anton merasa kecewa dengan pelayanan RSUD tersebut (lintas10.com). 

Bukan hanya dari segi pelayanan yang buruk yang menjadi keluhan 

masyarakat, tetapi dari segi sarana dan prasanapun menjadi keluhan 

masyarakat umum. Yaitu masyarakat mengeluh dengan kurangnya persediaan 

air bersih, kondisi WC yang jorok sehingga dengan kondisi seperti itu 

bagaimana pasien bisa cepat sehat jika tempat yang ia dapatkan untuk 

perawatan tidak nyaman (tribunnews.com). 

Kasus lain juga yang terjadi di UGD di RSUD Kabupaten Siak Sri 

Indrapura ini adalah Diduga Akibat Buruknya Pelayanan di RSUD, Seorang 

Ibu di Siak Kehilangan Sang Buah Hati. salah satu anak dari seorang ibu yang 

bernama Muhammad Hafif mengalami kecelakaan, sehingga dilarikan ke 

ruang UGD RSUD Siak, namun tak sempat dirawat inap. Ia juga memaparkan 

kronologis yang ia alami saat membawa anaknya ke RSUD Siak, dimana 

anaknya masuk ke ruang UGD pada sekitar pukul 20:00 WIB, dan akan 

dirontgen oleh dokter karena ada luka pada bagian kepala. Yang pada saat 

malam itu dokter rumah sakit mengatakan anaknya akan dirontgent karna ada 

luka pada bagian kepala, tapi harus menungggu anaknya tenang dulu, selang 

satu jam berada di UGD, seorang ibu tersebut sempat membeli obat di luar, 

karena obat di RSUD sedang kosong, dan tak lama kemudian anaknya 

mengalami muntah darah (infosiak.com). 
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Dilihat dari banyaknya masyarakat yang mengalami masalah dengan 

kesehatan dan kasus-kasus mengenai kualitas pelayanan yang buruk pada 

rumah sakit, maka sangat dibutuhkan tindakan yang tepat untuk mengatasi 

persoalan tersebut. Masyarakat tentu ingin mendapatkan pelayanan kesehatan 

yang berkualitas. Hal ini tentu saja didapat dari kinerja pegawai, dokter dan 

perawat rumah sakit yang baik serta fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga 

dapat menunjang tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di 

rumah sakit. Jadi audit operasional sangat berhubungan dan sangat penting 

sekali dengan ketidak efektifnya kualitas pelayanan di RSUD tersebut, karena 

dengan adanya audit operasional di RSUD, dapat mengevaluasi dan juga 

memberikan solusi perbaikan agar kedepanya pelayanan kesehatan menjadi 

efektif dan efisien sesuai dengan tujuan utama rumah sakit untuk 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya. 

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan suatu organisasi nirlaba yang 

dalam kegiatannya rumah sakit tidak mencari keuntungan maksimum 

melainkan memberikan pelayanan jasa yang maksimum, sehingga didalam 

mencegah atau meminimumkan ketidakefektifan dan ketidakefisien yang 

mungkin terjadi dalam pengelolaan kegiatan penjualan jasa pelayanan 

kesehatan diperlukan adanya audit operasional terhadap kegiatan tersebut. 

Rumah Sakit Umum Daerah Siak Sri Indrapura merupakan rumah sakit 

tipe kelas C. Rumah sakit ini diresmikan oleh Bupati Siak Syamsuar yang 

diberi nama Rumah Sakit Daerah Tengku Rafi’an. Yang mana nama rumah 

sakit ini merupakan nama Bupati Siak pertama, karena berkat perjuangan 
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Tengku Rafi’an, rumah sakit ini sebelumnya Puskesmas dikembangkan 

menjadi Rumah Sakit. Rumah Sakit Umum Daerah Siak Sri Indrapura juga 

merupakan rumah sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Dari kasus-kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Siak Sri 

Indrapura apabila hal tersebut terus dibiarkan, maka akan  merugikan banyak 

kalangan padahal keberadaan sebuah rumah sakit adalah untuk memberikan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat. Seharusnya rumah sakit harus 

meningkatkan kepuasan pasiennya dalam bentuk pelayanan yang ramah, 

sopan dan santun, gesit, terampil, serta peduli dengan keluhan pasien. Hal-hal 

tersebut harus menjadi fokus perhatian pihak manajemen rumah sakit, 

sehingga dapat menarik pasien baru dan mempertahankan pasien lama. 

Dalam hal ini peneliti membatasi diri pada salah satu aktivitas dan resiko 

tertinggi yang dihadapi oleh rumah sakit, yaitu aktivitas penjualan jasa dalam 

bentuk pelayanan kesehatan pada Unit Gawat Darurat, dalam hal ini ruang 

Unit Gawat Darurat yang merupakan sasaran pokok dalam kegiatan audit 

operasional. Dimana pada unit kesehatan ini diharapkan adanya pelayanan 

yang cepat dan tepat dalam penanganan, terutama pertolongan pertama yang 

dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang diberi judul: “Peranan Audit Operasional dalam mendorong 

Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan Unit Gawat Darurat di 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi 

perumusan masalah pada peneliti adalah: Apakah terdapat pengaruh peranan 

audit operasional dalam mendorong Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan 

Kesehatan Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Siak Sri Indrapura? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan 

audit operasional dalam mendorong Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan 

Kesehatan Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Siak Sri Indrapura.  

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dilakukan di UGD rumah sakit kabupaten Siak Sri 

Indrapura. 

2. Penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana pelayanan di RSUD Siak 

tersebut. 

3. Kuesioner dalam penelitian ini hanya di isi oleh bagian UGD, akuntansi 

dan keuangan, serta SPI. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 
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Penelitian ini bermanfaat dalam memperdalam pengetahuan peneliti 

dibidang akuntansi dan audit dan juga untuk memperkuat hasil penelitian 

sebelumnya mengenai audit operasional dalam mendorong efektivitas dan 

efisiensi pelayanan kesehatan unit gawat darurat di rumah sakit. 

2. Bagi Rumah Sakit 

Peneliti berharap dapat memberikan informasi, masukan dan saran yang 

bermanfaat bagi pengelola rumah sakit untuk pertimbangan dalam audit 

operasional atas Unit Gawat Darurat. 

3. Bagi Rekan Mahasiswa dan Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan bias menjadi bahan referensi yang menjadi 

peluang untuk perkembangan penelitian-penelitian selanjutnya yang 

sejenis, khususnya dibidang akuntansi audit. 

1.6 Sistematika Penelitian 

Penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disajikan dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka berisi mengenai pengertian audit, 

pengertian audit operasional, serta pelayanan kesehatan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 
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Metode Penelitian berisi obyek penelitian, jenis penelitian, 

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data. 

BAB 1V :  GAMBARAN PERUSAHAAN 

Bab ini yang berisi sejarah singkat Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura, visi misi, struktur 

organisasi beserta tugas dan fungsi. 

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan pemaparan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, menguraikan, menganalisis serta mengevaluasi 

hasil penelitian tersebut. 

BAB VI : PENUTUP 

Penutup ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah 

dilakukan dan memuat saran yang diharapkan bermanfaat 

bagi peningkatan audit operasional dalam menunjang 

efektivitas pelayanan kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


