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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1       Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peranan audit 

internal dalam menunjang efektifitas penegndalian internal persediaan obat-

obatan sudah memadai pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab Kota 

Pekanbaru.  

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai beikut : 

1. Pelaksanaan audit internal atas persediaan obat-obatan pada Rumah Sakit 

Ibu dan Anak Zainab sudah memadai hal ini sesuai dengan persentase 

hasil jawaban atas penilaian responden terhadap audit internal yang 

memadai adalah sebesar 87,69% 

2. Pengendalian internal persediaan obat-obatan pada Rumah Sakit Ibu dan 

Anak Zainab sudah efektif dinilai dalam analisis data terhadap kuesioner 

sebesar 95,97%. 

Dari analisis, peneliti menemukan permasalahan yaitu: 

1. Belum adanya pemisahan tugas yang jelas dalam pemesanan,   

 pencatatan dan penyimpanan persediaan obat di Rumah Sakit, sehingga 

meningkatkan risiko terjadinya penggelapan aset perusahaan. 

2. Belum terlaksananya analisa ABC yang sudah ditetapkan direrktur Rumah 

Sakit ibu dan Anak Zainab Pekanbaru dalam Standar Operasional 
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Prosedur, sehingga dapat terjadinya variasi yang dapat menganggu kinerja 

suatu perusahaan secara keseluruhan. 

3. Terjadinya keterlambatan pengiriman persediaan obat, sehingga aktivitas 

operasional rumah sakit menjadi terganggu. 

4. Dalam struktur organisasi Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab masih adanya 

perangkapan jabatan pada bagian auditor, sehingga pegawai yang memiliki 

jabatan rangkap tidak menjalankan jabatannya secara professional. 

Dari permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

internal persediaan obat-obatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab belum 

sepenuhnya efektif. Dan dari keseluruhan analisis maka penulis 

menyimpulkan bahwa pengendalian internal Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Zainab Pekanbaru dinilai cukup efektif. 

Dari kesimpulan diatas dapat dikatakan bahwa audit internal yang 

memadai berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal persediaan 

obat-obatan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan sebelumnya serta kesimpula 

yang diuraikan, maka penelitian memberikan beberapa saran untuk perusahaan 

dan juga untuk penilaian lebih lanjut : 

1. Pada penilaian kompetensi menunjukkan bahwa auditor internal yang 

belum bersertfikat kualifikasi auditor internal. Oleh karena itu 

hendaknya manajemen rumah sakit untuk memberikan tambahan 

pendidikan dan pelaihan-pelatihan terhadap auditor internal agar 
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menambah pengetahuannya terhadap tugas sebagai auditor internal 

rumah sakit dan mampu mempunyai sertifikat kualifikasi auditor 

internal. 

2. Manajemen rumah sakit seharusnya tidak melakukan rangkapan 

jabatan, guna tercapainya tujuan organisasi. 

3. Dan juga pihak manajemen rumah sakit harus meningkatkan 

pengendalian dengan melakukan koreksi agar memperoleh umpan 

balik mengenai kinerja yang sesungguhnya 

4. Untuk perbaikan penelitian ini diharapkan untuk penelitian yang 

selanjutnya agar lebih lengkap dan jelas dalam pembahasan dan 

penambahan teori. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini penilaian efektivitas didasarkan pada data dan bukti-

bukti yang diperoleh selama melakukan kegiatan penelitian. 

antara lain: 

1.  Keterbatasan waktu dan tenaga serta luasnya lingkup pengendalian 

internal persediaan obat mengakibatkan adanya kemungkinan informasi 

penting tidak dapat diteliti secara mendetail. 

2.   Unsur subyektifitas sewaktu wawancara dilakukan. Kelemahan metode 

ini terletak pada tingkat reabilitasnya, dimana pihak yang diwawancara 

mungkin saja memberikan jawaban yang tidak pasti. 

3.  Responden sering tidak teliti dalam menjawab kuesioner sehingga 

mungkin saja responden memberikan jawaban yang tidak pasti. 


