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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang dipilih penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah 

penerapan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal 

persediaan obat-obatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab yang berlokasi di Jl. 

Ronggowarsito I No. 1 Pekanbaru yang bergerak dalam bidang jasa medic bagi 

masyarakat. 

3.2 Gambaran Umum Perusahaan  

3.2.1  Sejarah Singkat Perusahaan 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab yang didirikan pada tanggal 01 

Muharram 1428H yang bertepatan pada tanggal 01 Juni 2006 yang beralamat di 

Jl. Ronggowarsito I No. 1 Pekanbaru.  

Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab didirikan dengan mengedepankan 

edukasi kesehatan ibu dan anak sejak dini dalam upaya mempersiapkan anak-anak 

yang sehat, cerdas dan berakhlaq. Terobosan inilah yang ingin diimplementasikan, 

dengan cara memanfaatkan teknologi sebagai bentuk penyempurnaan pelayanan 

serta didukung oleh tenaga – tenaga dokter ahli, dokter umum, perawat serta staff 

medis yang handal, terampil dan kompeten. 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab adalah perusahaan jasa pelayanan 

kesehatan melayani setiap pasien yang datang untuk berobat. Rumah Sakit ini 

juga bekerja sama dengan intansi-instansi maupun perusahaan-prusahaan dalam 

pelayanan kesehatan, dimana karyawan perusahaan akan berobat kerumah sakit 
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ini dengan persyaratan yang telah disetujui kedua belah pihak, yakni pihak 

pemakai jasa dan rumah sakit. 

Untuk menjalankan  aktivitasnya Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab 

menggunakan asset tetap yang telah dimilikinya saat ini untuk menjalankan 

usahanya. Aktiva tetap yang dimiliki oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab 

adalah berupa Tanah, Gedung, inventaris kantor dan kendaraan seperti beberapa 

mobil ambulance dan mobil operasional perusahaan. 

Visi: 

Menjadi Rumah Sakit Islami, Nyaman, Profesional, Modern dan  

Mengedepankan kesehatan jasmani dan rohani. 

Misi: 

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang profesional sesuai dengan syariah 

Islam. 

2. Mengikuti perkembangan teknologi kedokteran Rumah Sakit Ibu dan Anak 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan layanan. 

3. Memberikan rasa aman dan nyaman 

Motto : 

Menyehatkan dan mencerdaskan 

3.2.2  Struktur Organisasi Perusahaan 

 Setiap organisasi yang beroperasi baik perusahaan swasta maupun non 

harus memiliki struktur organisasi, sesuai dengan definisi organisasi yang mana 

organisasi itu diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang bekerja sama yang 

ditempatkan dalam suatu bagian untuk mencapai suatu tujuan yang telah 
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ditetapkan bersama. Maka dalam hal ini diperlukan adanya struktur organisasi 

untuk mengkoordinir semua bagian-bagian tersebut. 

Dengan adanya struktur organisasi setiap personil yang disiapkan pada 

jabatan yang dipegang saat itu, mengetahui tugas dan tanggung jawab serta 

kepada siapa ia harus melimpahkan wewenangnya agar pekerjaan tersebut lebih 

mudah dilaksanakan. Dalam menetapkan struktur organisasi pada masing-masing 

perusahaan akan berbeda satu sama lainnya karena disesuaikan dengan kondisi 

atau tipe dari garis wewenang yang telah ditetapkan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisaris 

(dr. Muhammad Daniala Syuhada) 

 

Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab 

(dr. Dian Larassati, CIMI) 

 

Komite RS 
1. Komite Syariah  (Masriadi Hasan, Lc.Ma) 

2. Komite Medis  (dr. Chandra, SpOG K.MM) 

3. Komite Keperawatan (Nursyamsi, AMK.SKM) 

4. Komite TKRSL  (Merry Yanti, Amd.AK) 

5. Komite K3RS  (Rezki Wahyudi, SKM) 

6. Komite Etik dan Hukum (Gita Junita, SH) 
 

Satuan Pengawas Internal (SPI) 

(Nursyamsi AMK.SKM) 

 
Manajer Pelayanan Medis & TKRSL 

(dr. Yoan Utami Putri) 

Manajer Keperawatan 

(Agus Susilo Amd.Kep) 

Dewan Pengawas 

 RSIA Zainab 

 

 

Staff 

SPV Staff 
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Adapun tugas dan wewenang masing-masing bagian yang terdapat dalam 

organisasi di atas adalah sebagai berikut : 

1. Komisaris 

Adapun tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : 

a. Mengawasi jalannya perusahaan 

b. Mengadakan Rapat Umum Perusahaan ( RUPS ) 

c. Memberikan Pengarahan atau RAPB pertahun 

d. Memberikan penyesuaian atau neraca perhitungan laba/rugi yang 

merupakan pertanggung jawaban Direksi  

e. Komisaris berhak untuk bertanya kepada Direksi atas kalimat-kalimat 

yang bersangkutan dengan perusahaan. 

2. Direktur  

Adapun tugas dan Wewenang Direktur adalah sebagai berikut : 

a. Mewakili perseroan didalam menjalankan roda perusahaan 

b. Menjalankan segala tindakan baik kepengurusan atau kepemilikan 

perusahaan 

c. Mengkoordinasi bawahan untuk mencapai tujuan perusahaan seperti 

menetapakan jam kerja, cuti dan lain-lain 

d. Mempertanggung jawabkan tugas atas koordinasi Komisaris 

Manajer SDM & Umum 

(Ledy Dian Wahyuni, ST) 
SPV Staff 

Manajer Keuangan 

(Emi Juliani, SE) 
Staff 
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3. Dewan Pengawas 

Adapun tugas dan wewenang Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :  

a. Memberikan pendapat dan saran kepada direktur 

b. Mengikuti perkembangan kegiatan rumah sakit dan memberikan 

tanggapan mengenai setiap masalah 

c. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja keuangan dan non keuangan 

4. Komite RS 

a. Membantu direktur rumah sakit menyusun standar pelayanan dan 

memantau pelaksanaannya 

b. Membantu direktur menyusun kebijakan dan prosedur 

5. SPI 

a. Membantu direktur dalam menilai sistim pengendalian manajemen 

(operasional dan keuangan) 

b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan pemeriksaan operasional 

c. Memberikan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan kepada direktur 

6. Manajer Pelayanan & TKRSL 

a. Menyusun perencanaan kegiatan, system dan prosedur pelayanan 

b. Menyelenggarakan pelayanan medis 

c. Menyelenggarakan promosi kesehatan rumah sakit 

7. Manajer Keperawatan 

a. Melaksanakan peningkatan pelayanan keperawatan 

b. Membantu direrktur dalam melaksanakan kegiatan bidang rawat jalan, 

inap dan khusus 
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8. Manajer SDM & Umum 

a. Bertanggung jawab langsung kepada direktur. 

b. Berwenang atas pembuatan rekap gaji setiap bulannya. 

c. Mengawasi seluruh karyawan perusahaaan. 

d. Berwenang dalam  penerimaan dan pemberhentian karyawan. 

e. Bertanggung jawab atas semua data-data karyawan. 

9. Manajer Keuangan 

a. Bertanggung jawab secara langsung kepada direktur. 

b. Berwenang mengatur seluruh pengeluaran biaya di perusahaan. 

c. Berwenang meminta kebagian lain yang terkait dengan pembuatan laporan 

keuangan. 

d. Membuat perencanaan penerimaan dan poengeluaran keuangan 

perusahaan 

e. Mengawasi seluruh tagihan perusahaan. 

3.3  Metode Penelitian 

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode penelitian deskriptif 

analisis yaitu suatu metode penelitian yang memberikan gambaran keadaan yang 

sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan cara 

mengumpulkan, mengelolah dan menganalisis berbagai macam data sehingga 

ditarik suatu kesimpulan. 

3.4 Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

a. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah 
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wawancara dan kuesioner untuk mendapatkan data tentang fungsi audit 

sebagai alat kontrol.  

b. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara 

membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang 

bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan. Dalam 

hal ini data-data sekunder yang diambil adalah: 

i.  Gambaran Umum Rumah sakit  

ii. Struktur Organisasi Rumah Sakit 

iii. Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan persediaan 

obat. 

3.5       Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dimulai dari melakukan verifikasi data sekunder yaitu data 

yang diperoleh dari dokumen-dokumen, tulisan/artikel. Dalam penelitian ini, 

teknik pengumpulan data yang digunakan dapat berupa : 

(1) Penelitian lapangan (Field Research) 

Peneliti dengan melakukan wawancara dengan informan, yaitu kepala 

bagian farmasi dan menggunakan kuesioner mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan peran audit internal dalam menunjang 

keefektivan pengendalian internal persediaan obat-obatan. 

(2) Penelitian kepustakaan (library research) 

Penelitian dilakukan dengan cara membaca dengan mempelajari buku, 

jurnal dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian 

ini. 
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(3) Dokumentasi  

Peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan perusahaan 

seperti, struktur organisasi perusahaan, visi misi rumah sakit dan 

dokumen-dokumen yang digunakan rumah sakit. 

3.6 Teknik Pengembangan Instrumen 

Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah alat yang dipakai 

untuk menghimpun data. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari dua bagian: 

1. Pertanyaan umum 

Yaitu pertanyaan diberikan dalam bentuk pertanyaan terbuka yang 

menyangkut identitas umum responden, antara lain: 

- Nama 

- Usia 

- Pendidikan terakhir 

- Jabatan 

- Lama bekerja 

2. Pertanyaaan khusus 

Pertanyaan yang berhubungan dengan audit internal dalam menunjang 

efektivitas pengendalian internal persediaan obat-obatan. Kuesioner 

diajukan dengan mengunakan pertanyaan tertutup. 

Pertanyaan tertutup adalah kemungkinan pertayaan sudah diberikan 

terlebih dahulu dan responden tidak diberi kesempatan untuk memberikan 
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jawaban lain. Dalam pertanyaan tertutup ini disediakan jawaban Ya (Y) dan Tidak 

(T). 

3.7     Rancangan Analisis Data  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis ini sebagai berikut: 

- Tabulasi jawaban kuesioner 

- Kelompok jawaban kuesioner 

- Jumlahkan skor masing-masing kelompok jawaban kuesioner 

- Total skor secara keseluruhan 

- Bandingkan jumlah skor dengan jawaban maksimum 

x 100% 

- Buatlah keputusan tentang jawaban kuesioner 

Hasil perhitungan kuesioner sehubungan dengan analisis data dapat 

diklasifikasikan secara umum yaitu: 

1. Kriteria penilaian dari hasil kuesioner yang berkaitan dengan 

pelaksanaan audit internal yang memadai, sebagai berikut: 

Tabel 3. Pelaksanaan audit internal yang memadai 

Persentase Keterangan 

0 - 25% Pelaksanaan audit internal tidak memadai 

26% -50% Pelaksanaan audit internal kurang memadai 

51% - 75% Pelaksanaan audit internal cukup memadai 
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76% - 100% Pelaksanaan audit internal sangat memadai 

 

2. Kritera penilaian dari hasil kuesioner yang berkaitan dengan 

efektivitas pengendalian internal persediaan obat-obatan, sebagai 

berikut: 

Tabel 4. Pelaksanaan audit internal yang memadai 

Persentase Keterangan 

0 - 25% Pengendalian internal persediaan obat-obatan 

tidak efektif 

26% -50% Pengendalian internal persediaan obat-obatan 

kurang efektif 

51% - 75% Pengendalian internal persediaan obat-obatan 

cukup efektif 

76% - 100% Pengendalian internal persediaan obat-obatan 

sangat efektif 

 

 


