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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu serta teknologi 

kedokteran. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan rawat inap, 

rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi 

tenaga kesehatan dan pusat penelitian medis. 

 Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

1204/Menkes/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan Rumah Sakit, 

dinyatakan bahwa “ Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat 

berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi penularan 

penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan 

kesehatan”. Rumah sakit melakukan beberapa pelayanan diantaranya pelayanan 

medik, pelayanan  perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan 

kesehatan, sebagai tempat pendidikan dan pelatihan pengembangan ilmu dan 

teknologi bidang kesehatan serta untuk menghindari resiko dan gangguan 

kesehatan.  

Pelayanan prima di Rumah Sakit akan tercapai jika  setiap  seluruh  sumber 

daya manusia (SDM)  rumah  sakit  mempunyai  ketrampilan  khusus,  

diantaranya memahami  produk  secara  mendalam,  berpenampilan  menarik,  

bersikap  ramah  dan bersahabat, responsif (peka) dengan pasien, menguasai 

pekerjaan, berkomunikasi secara efektif dan mampu menanggapi keluhan pasien 
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secara professional (Anjaryani, 2009:154). Rumah sakit juga memberikan 

pendidikan berkelanjutan bagi para dokter praktek, dan secara bertahap 

menjalankan fungsi lembaga pembelajaran yang lebih tinggi bagi seluruh 

lingkungan komunitas, serta daerah. 

Rumah Sakit Umum mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan 

yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya 

pelayanan kesehatan dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang 

dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta 

pelaksanaan upaya rujukan. Rumah sakit adalah tujuan utama orang sakit yang 

ingin memulihkan kembali kesehatannya. Rumah sakit juga merupakan organisasi 

jasa yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang 

membutuhkannya. 

 Setiap rumah sakit memiliki sistem pelayanan tersendiri yang terbaik untuk 

kesembuhan dan kesehatan pasiennya.Bila  elemen  tersebut  diabaikan  maka  

dalam  waktu  yang  tidak lama, rumah sakit akan kehilangan banyak pasien dan 

dijauhi oleh calon pasien.  

Tujuan dari pelayanan yang terbaik setiap rumah sakit adalah agar 

pasiennya merasa puas dan tidak kecewa bila mendapatkan pelayanan yang baik 

dari pihak rumah sakit. Kesehatan merupakan hal terpenting dalam  hidup  

manusia,  terutama  yang  berhubungan  dengan  aktivitas  kehidupan  sehari hari.  

Tingkat aktivitas yang tinggi dan tingkat hasil pencapaian aktivitas yang 

sempurna dapat  tercapai  bila  kondisi  kesehatan  seseorang  tersebut  telah  
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cukup  memadai.  Oleh karenanya sulit bagi manusia dalam kondisi yang tidak 

sehat dapat bekerja dengan baik.  

Sehingga  diperlukan  suatu  fasilitas  yang  mendukung  kesehatan  yaitu  

Rumah  Sakit, dimana  di  rumah  sakit  tersebut  orang  dapat  memperoleh  

pelayanan  kesehatan  yang cukup memadai (Divianto 2012:13). Rumah sakit 

yang ideal adalah tempat dimana orang-orang yang sakit bisa mencari dan 

menerima perawatan, disamping memberikan pendidikan klinis kepada 

mahasiswa kedokteran, perawat serta seluruh ahli kesehatan. 

Audit adalah suatu proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai 

informasi-informasi untuk melaporkan tingkat kesesuaian informasi dan kriteria 

yang telah ditetapkan lalu menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang 

membutuhkanya. Proses audit harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan 

memiliki independensi. Auditing adalah suatu proses yang sistematik untuk 

mendapatkan bukti-bukti yang obyektif mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi 

serta mengevaluasi apakah hal tersebut telah sesuai dengan beberapa kriteria yang 

telah ditetapkan (Mulyadi 2010:46). Kemudian hasilnya akan disampaikan kepada 

pihak pihak yang berkepentingan.  

Audit  operasional  secara  umum  merupakan  audit  yang dilaksanakan  

untuk  menilai  efisiensi  dan  efektivitas  kegiatan  suatu organisasi  dalam  

prosesnya  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  tersebut. Sistem Pengendalian 

Internal adalah suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan perusahaan 

yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga 

dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan 
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program perusahaan dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan 

manajemen. Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif dapat 

memberikan informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi yang bagus 

untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian 

tujuan perusahaan yang lebih efektif pula. Pengendalian yang dilakukan oleh 

perusahaanyaitu melakukan audit operasional.  

Audit operasional sebagai bagian dari fungsipengendalian yang merupakan 

alat manajemen untuk mengukur dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. 

Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk 

target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Namun, pencapaian tujuan ini 

harus juga mengacu pada visi organisasi.  

Penelitian ini dilakukan di Rumah sakit Siak Sri Indrapura yang terletak di 

jalan Raja Kecik No. 1 Kampung Dalam Sri Indrapura.Rumah sakit Umum Siak Sri 

Indrapura yang secara resmi sudah berganti nama menjadi Rumah Sakit Tengku 

Rafi’an dan ruang perawat paru yang secara resmi diganti oleh bupati siak sendiri. 

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengimplementasikan visi 

pembangunan kabupaten siak yaitu terwujudnya masyarakat kabupaten siak yang 

sehat, cerdas dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya 

melayu.Serta kabupaten dengan pelayanan publik terbaik di Provinsi Riau. Tetapi 

dalam kenyataan nya masih saja ada masyarakat yang mengeluhkan pelayanan yang 

diberikan oleh Rumah sakit Umum Siak Sri Indrapura atau Rumah sakit Tengku 

Rafi’an, lambannya dalam penanganan pasien kerap menjadi keluhan pasien yang 

berobat.  
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Banyak pasien yang mengeluhkan lambannya penangan terhadap pasien rawat 

inap disana. Ada  salah satu keluarga yang merupakan pasien Rawat Inap dirumah 

sakit tersebut mengatakan lambannya perawat yang datang ketika infus sudah 

waktunya ganti. Kemudian Ac yang rusak sehingga membuat ruangan panas, toilet 

yang kurang bersih sehingga membuat pasien tidak nyaman. 

Penelitian ini dilakukan untuk memastikan apakah dengan diterapkannya 

audit operasional dan pengendalian internal dapat mengidentifikasi peluang 

perbaikan dan merekomendasikan tindakan korektif yang berhubungan dengan 

pelayanan kesehatan di RSUD Siak Sri Indrapura. dengan penjelasan di atas, 

maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH AUDIT 

OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP 

EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT 

(Studi Empiris Pada Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Siak Sri 

Indrapura)”. 

 

A. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah yang dibahas pada skripsi penelitian ini, yaitu 

1. Apakah  Audit Operasional berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas 

Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit?  

2. Apakah Pengendalian Internal berperngaruh terhadap Efektivitas Pelayanan 

Kesehatan pada Rumah Sakit?  

3. Apakah Audit Operasional dan Pengendalian Internal secara simultan 

berpengaruh terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit?  

 



6 
 

B. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan Penelitian dari pelaksanaan dan penulisan skripsi ini, yaitu 

1. Untuk mengetahui pengaruh Audit Operasional terhadap Efektivitas 

Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit.  

2. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internalterhadap Efektivitas 

Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit  

3. Untuk mengetahui pengaruh Audit Operasional dan Pengendalian Internal 

secara simultan terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit.  

C. Manfaat Penelitian  

Dalam penulisan skripsi penelitian ini terdapat manfaat bagi pelayanan 

tempat dilakukannya penelitian serta manfaat bagi penulis selaku pelaksana 

penelitian. Berikut ulasan singkat mengenai manfaat dari penulisan skripsi ini: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh akademisi dan peneliti 

sebagai tambahan referensi pada bidang akuntansi khususnya bidang 

pengauditan mengenai Pengaruh Audit Operasional dan Pengendalian 

Internal terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit. 

2. Manfaat Praktis  

Data dan informasi serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna 

untuk: 

a. Bagi Pihak Manajemen Rumah sakit Penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

masukan, pertimbangan dan evaluasi untuk perkembangan terhadap 

efektivitas kinerja dan pelayanan kesehatan pada rumah sakit dan juga 
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diharapkan rumah sakit dapat mengambil tindakan-tindakan koreksi yang 

dibutuhkan untuk lebih meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat. 

b. Bagi Universitas Penelitian ini dapat menjadi suatu bahan pustaka, wacana 

keilmuan dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang memiliki minat untuk 

meneliti pengaruh Audit Operasional dan Pengendalian Internal terhadap 

efektivitas pelayanan kesehatan di Rumah sakit. 

c. Bagi Penulis Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dan juga dapat 

menerapkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan khususnya mengenai 

Pengaruh Audit Operasional dan Pengendalian Internal terhadap Efektivitas 

Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit 

D. Batasan Penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti  tidak  mengkaji  semua  faktor  yang 

mempengaruhi  tingkat  efektivitas  pelayanan  kesehatan.  Peneliti  hanya 

membatasi  pada  audit  operasional  dan  pengendalian  internal.  Agar  lebih 

fokus  dalam  penulisan  ilmiah  ini  penulis  juga  membatasi  penelitian  ini pada  

efektivitas  pelayanan  kesehatan rumah sakit umum daerah siak sri indrapura. 

Peneliti hanya meneliti pegawai pelayanan medis pada bagian administrasi, 

petugas receptionist, ahli gizi, dan perawat.  
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E. Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membagi kedalam enam 

bab dengan sistematika sebagai berikut ini : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab  ini  akan  dijelaskan  mengenai berbagai  teori-teori  yang  

berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti,  kerangka pemikiran 

teoretis, ringkasan penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Membahas Metodologi Penelitian yang mencakup rancangan 

penelitian, objek penelitian, populasi, sampel dan teknik 

penyampelan, variabel penelitian, defenisi operasional variabel, 

instrumen penelitian dan metode analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT 

Bab ini menjelaskan tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, 

tujuan dan kegiatan , struktur organisasi perusahaan, serta uraian 

tugas rumah sakit. 

BAB V :     PEMBAHASAN  

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan, 

deskripsi data penelitian, deskrpsi data responden, uji statistik 

deskriptif dan indentifikasi pengukuran variabel. 
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BAB VI :  PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan ringkasan dari hasil 

penelitian dan pembahasan, saran dan rekomendasi tentang 

perbaikan yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang terkait 

dengan masalah temuan pada penelitian ini. 

 

 


