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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Dunia medis dalam dasawarsa belakangan ini mengalami perkembangan 

yang sangat pesat baik dalam pelayanan maupun penemuan-penemuan dalam 

bidang pengobatan. Kebijakan pemerintah dalam pendirian Rumah Sakit, 

poliklinik dan puskesmas pun merambah keberbagai daerah. Bukan hanya sebagai 

kuantitas dari pelayanan yang menjadi perioritas utama yang dibutuhkan oleh 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan pelayanan pengobatan (Divianto. 

2015). 

Rumah Sakit adalah suatu fasilitas umum (public facility) yang berfungsi 

sebagai pusat pelayanan kesehatan meliputi pencegahan dan penyembuhan 

penyakit, serta pemeliharaan, peningkatan dan pemulihan kesehatan secara 

paripurna. Pada umumnya tugas Rumah Sakit adalah menyediakan keperluan 

untuk pemeliharaan dan pemulihan kesehatan termasuk persediaan obat. 

Persediaan obat dapat menjaga kelancaran kegiatan Rumah Sakit dalam 

memenuhi permintaan pasien, tetapi apabila Rumah Sakit terlalu banyak 

menyimpan obat-obatan dapat menimbulkan masalah bagi rumah sakit. 

Masalahnya adalah semakin besar biaya untuk menyimpan obat-obatan tersebut 

selama penyimpanan digudang. Apabila persediaan obat terlalu sedikit dapat 

mengganggu kegiatan operasional Rumah Sakit. Oleh karena itu, sangat penting 

bagi seluruh Rumah Sakit untuk mengadakan pengawasan atas persediaan obat.  
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Pengendalian berjalan efektif diperlukan suatu bagian tertentu di dalam 

Rumah Sakit yang dapat berperan dalam pengendalian secara independen 

terhadap bagian-bagian lainnya untuk mengawasi dan menilai keefektifan. Bagian 

ini pada Rumah Sakit dikenal dengan bagian audit internal. Audit internal 

persediaan merupakan masalah yang penting yang harus dihadapi manajemen, 

karena persediaan merupakan faktor penting bagi penyelenggaraan perusahaan 

karena persediaan merupakan salah satu unsur yang paling aktif bagi operasi 

perusahaan yang secara terus menerus harus diperoleh dan dijual kembali. 

Audit internal merupakan suatu bagian Rumah Sakit yang independen, 

yang diharapkan dapat menilai dan mengevaluasi persediaan obat Rumah Sakit 

dalam menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu yang ditunjukkan 

kepada pihak manajemen untuk membantu pengambilan keputusan manajemen 

yang cepat dan akurat. Peranan audit internal dalam menunjang persediaan akan 

menjadi suatu hal yang menduduki posisi yang sangat penting, karena dapat 

menunjang efektivitas pengendalian internal persediaan. Masalah efektivitas 

persediaan obat rumah sakit sangat menentukan laju Rumah Sakit. Dengan 

demikian persediaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan 

pengendalian yang memadai. 

Peranan audit internal adalah untuk membantu perusahaan dalam 

melakukan audit bagi kepentingan manajemen, memecahkan beberapa hambatan 

dalam sebuah organisasi dan mendukung upaya manajemen untuk membangun 

budaya yang mencakup etika, kejujuran, dan integritas. Sebaik apapun yang 

dilakukan oleh audit internal dalam pelaksanaan tugas namun apabila integritas 
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manajemen tidak mendukung dalam upaya memastikan bahwa rekomendasi yang 

diberikan oleh audit internal telah dilaksanakan, maka hal tersebut menjadi sia-sia. 

Audit internal mempunyai 3 (tiga) peran di dalam perusahaan, yaitu 

sebagai watchdog, konsultan dan katalis. Dari ketiga peran tersebut audit internal 

dapat melihat apakah aktivitas dalam perusahaan sudah berjalan sesuai peraturan 

dan kebijakan organisasi, audit internal juga berperan memberikan saran-saran 

yang dapat membantu manajemen untuk meningkatkan internal perusahaan. Audit 

internal yang independen sangat penting dalam perusahaan untuk mengawasi 

jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan telah melakukan 

praktik-praktik dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 

Audit  internal merupakan suatu aktivitas konsultasi yang dikelola secara 

independen dan objektif, yang dirancang sebagai penambah nilai untuk 

meningkatkan kegiatan operasional perusahaan. Secara efektif, auditor internal 

menyediakan informasi yang dibutuhkan manajer dalam melaksanakan tanggung 

jawab. Penilaian secara independen dilakukan auditor internal pada suatu 

perusahaan untuk menilai kegiatan operasional dengan mengukur dan 

mengevaluasi kecukupan kontrol serta efektivitas dan efisiensi dari kinerja 

perusahaan.  

The Institute of Internal Auditor (IIA) mendefenisikan audit sebagai 

kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang 

untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. 

Internal audit sebagai stratrgic partner membantu organisasi untuk mencapai 

tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk 



 

 

      
 

4 

mengevaluasi dan meningkatkan pengelolaan risiko, pengendalian intern dan 

proses governance. 

Pada lingkungan pengendalian keefektivitasan, pengendalian intern 

terletak pada sikap manajemen dan lingkungan yang membentuk disiplin dalam 

struktur organisasi. Penilaian risiko dapat diukur dengan cara mengidentifikasi, 

menganalisis, dan mengelola resiko yang berkaitan dengan pelaporan keuangan 

dan keamanan persediaan yang tersedia. Informasi dan Komunikasi dalam hal ini 

lebih luas cakupannya dan sudah termasuk didalamnya sistem akuntansi. Menurut 

Mulyadi (2008), sistem akuntansi yang efektif adalah sistem akuntansi yang dapat 

memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi dicatat atau terjadi 

 Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

terdapat tipe rumah sakit, yaitu:(a) rumah sakit kelas A adalah rumah sakit yang 

mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan 

pelayanan medik sesuai subspesialis sesuai kekhususan yang lengkap, (b) rumah 

sakit kelas B adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling 

sedikit pelayanan medik dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan 

yang terbatas dan (c)  rumah sakit kelas C adalah rumah sakit yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan 

medik subspesialis sesuai kekhususan yang minimal. 

Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Zainab merupakan rumah sakit tipe C. 

Sesuai dengan hasil penelitian Hendriani dan Sitompul (2014), bahwa pengecekan 

logistik barang dan obat-obatan di RSIA Zainab dilakukan dalam sekali seminggu 

dilakukan yang hanya dilakukan oleh 3 orang saja, belum lagi pemasukan data 
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dilakukan secara manual dan belum ada aplikasi komputer yang tepat memberikan 

waktu yang lama. Selain itu, bagian umum merasa kesulitan dalam pengaturan 

kartu rekam medis dan pendaftaran pasien yang dilakukan secara manual 

dikomputer dan tidak ada jaringan dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara  yang peneliti lakukan dengan kepala bagian 

farmasi Rumah Sakit Ibu dan Anak zainab Pekanbaru, peneliti menemukan 

beberapa masalah: 

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 

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. 

Kegiatan audit internal sangat dibutuhkan dalam fungsi pengelolaan 

persediaan obat di RSIA Zainab. Adanya pengendalian internal atas persediaan 

obat di Rumah Sakit ini maka akan menghasilkan laporan yang akurat, khususnya 

dalam penyajian nilai persediaan obat dalam neraca. Oleh karena itu, perlu 



 

 

      
 

6 

dilakukan pengujian oleh auditor internal dengan tujuan memeriksa dan 

mengawasi keefektifan pelaksanaan kegiatan perusahaan dalam melaksanakan 

pencatatan terhadap nilai persediaan obat sehingga persediaan obat yang ada di 

gudang, nilainya tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Untuk menilai 

keefektifan pengendalian internal atas persediaan bahan baku yang ada di 

perusahaan berkaitan erat dengan pengujian yang dilakukan oleh auditor internal.  

Mengingat arti pentingnya persediaan obat maka dibutuhkanlah 

pengendalian yang baik dan memadai, serta untuk mengetahui seberapa jauh hasil 

audit internal tersebut bermanfaat bagi manajemen dan bagaimana audit internal 

berperan dalam efektifitas pengendalian persediaan obat pada rumah sakit.  

  Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian yang 

dituangkan dalam skripsi dengan mengambil judul “Analisis Peranan Audit 

Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Persediaan Obat-

Obatan (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab Kota Pekanbaru)”. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk:  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan audit internal atas persediaan  obat-

obatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab Kota Pekanbaru  

2. Untuk mengetahui efektifitas pengendalian internal atas persediaan 

obat-obatan pada RSIA Zainab Kota Pekanbaru  

3. Untuk mengetahui peranan audit internal dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal persediaan obat-obatan pada RSIA Zainab Kota 

Pekanbaru 
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1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan 

wawasan serta pemahaman mengenai peranan audit internal yang di 

hubungkan dengan efektivitas pengendalian internal dalam persediaan 

obat-obatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab Pekanbaru. 

2. Manajemen Rumah Sakit 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan bagi manajemen Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Zainab agar dapat mengetahui pentingnya peranan audit internal dalam 

menunjang efektivitas pengendalian internal khususnya pengendalian 

internal dalam persediaan obat. 

3. Pembaca 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi pengetahuan yang bermanfaat mengenai peranan audit internal 

dalam persediaan obat-obatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab 

1.4. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran secara umum, bagian-bagian yang dibahas 

dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan penulisan ini terdiri dari 3 

(tiga) bab yang saling berkaiatan satu sama lainnya di dalam kesatuan 

sebagai berikut: 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini akan diuraikan latar belakang, tujuan penelitian 

dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab ini akan diuraikan teori-teori terutama yang 

berhubungan dengan Rumah Sakit, Audit Internal, Efektivitas, 

Pengendalian Internal, penelitian-penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan penelitian serta penegmbangan penelitian 

ini. 

BAB III : OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

Pada Bab ini akan dijelaskan tentang objek dan metode penelitian 

yang terdiri dari objek penelitian, gambaran umum perusahaan, 

jenis dan  sumber data dan analisis data 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai 

hasil dari penelitian yang dilakukan serta analisis dari penerapan 

audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal 

persediaan obat-obatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab 

Pekanbaru. 

BAB V : PENUTUP  

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan serta saran 

yang dapat diberikan untuk perbaikan-perbaikan dimasa yang 

akan datang. 


