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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data peneliti, maka kesimpulan yang dapat  

diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel audit operasional 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pelayanan 

kesehatan pad rumah sakit. Jika rumah sakit menerapkan audit 

operasional secara baik dan terstruktur maka akan tercipta efektivitas 

pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas. 

2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pelayanan 

kesehatan pada rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa rumah sakit 

yang memiliki kualitas pengendalian internal yang rendah ternyata 

memperoleh peringkat kredit dan profitabilitas yang juga rendah 

dibandingkan dengan rumah sakit yang memiliki kualitas pengendalian 

internal yang tinggi.  

3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel audit operasional dan 

pengendaliuan internal secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap efektivitas pelayanan kesehatanh rumah sakit. 

B.  Saran 

   Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan 

penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: 

 
92 



93 
 

1.  Untuk  meningkatkan  Efektivitas  Pelayanan  Kesehatan  pada  Rumah  

Sakit  Umum Siak Sri Indrapura  hendaknya  manajemen  Rumah  Sakit  

menambahkan  alat  medis  yang  baik  sehingga  pelayanan  yang  

diberikan menjadi lebih efektif. 

2.  Rumah  Sakit  Umum  Siak Sri Indrapura  perlu  memiliki lebih banyak 

staf Satuan  Pengawas  Internal  yang  telah  bersertifikat  kualifikasi  

auditor internal  untuk  menjalankan  kegiatan  Audit  Operasional.  

Dengan demikian  diharapkan  dapat  tercipta  Efektivitas  Pelayanan  

Kesehatan pada Rumah Sakit. 

3. Sistem  informasi  akuntansi  dan  informasi  manajemen  yang  dimiliki 

oleh Rumah Sakit Umum Siak Sri Indrapura hendaknya dikembangkan 

lagi untuk  meningkatkan  Pengendalian  Internal  pada  Rumah  Sakit, 

sehingga  diharapkan  dapat  meningkatkan  Efektivitas  Pelayanan 

Kesehatan pada Rumah Sakit. 

4. Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terbilang  sedikit  

dibandingkan jumlah Rumah Sakit yang ada di Riau, penelitian 

selanjutnya  diharapkan  dapat  menambahkan  beberapa  Rumah  Sakit 

lain untuk dijadikan sampel penelitian. Peneliti hanya meneliti pegawai 

pelayanan medis pada bagian administrasi, petugas receptionist, ahli gizi, 

dan perawat. 

5. Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  hanya  meliputi  Audit 

Operasional  dan  Pengendalian  Internal  dalam  menilai  Efektivitas 

Pelayanan  Kesehatan  pada  Rumah  Sakit.  peneliti  selanjutnya 
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diharapkan  dapat  menambah  variabel  yang  berhubungan  dengan  

Efektivitas  Pelayanan  Kesehatan  pada  Rumah  Sakit  sehingga  akan  

mendapatkan  hasil  yang  lebih  luas  mengenai  faktor-faktor  yang 

mempengaruhi Efektivitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


