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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 Dalam suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang medis contohnya rumah 

sakit, terdapat manajemen yang akan melaksanakan semua kegiatan yang telah 

direncanakan. Manajemen tersebut disusun dari manajemen tingkat atas sampai 

dengan tingkat bawah, setiap manajemen mempunyai tugas masing-masing sesuai 

dengan yang telah ditetapkan. 

 Setiap kegiatan yang dijalankan oleh manajemen diharapkan dapat berjalan 

sesuai dengan rencana serta tercapainya efektivitas dan efisien dalam pelaksanaan 

kegiatan. Akan tetapi, untuk mencapai itu semua akan terdapat masalah-masalah yang 

timbul baik itu berasal dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi rumah 

sakit sendiri, sehingga tujuan dari organisasi itu akan sulit untuk tercapai. Oleh 

karena itu, untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul serta untuk mencapai 

tujuan organisasi maka manajemen perlu suatu sistem pengendalian yang dapat 

mengawasi jalannya kegiatan organisasi yang disebut dengan sistem pengendalian 

internal. 

Pengendalian internal mempunyai tujuan untuk dapat melindungi kekayaan 

perusahaan dengan cara-cara meniadakan pemborosan, penyelewengan dan dapat 

meningkatkan efisiensi kerja dari seluruh anggota organisasi perusahaan. Tujuan 

pengendalian internal itu dapat tercapai bila elemen dari pengendalian itu sendiri 

benar-benar dilaksanakan dan agar pengendalian berjalan secara efektif, diperlukan 

suatu bagian tersendiri dalam perusahaan yang kedudukannya harus independen 

terhadap kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di perusahaan tersebut untuk mengawasi 

dan menilai keefektifan pengendalian internal. Bagian ini disebut bagian audit 

internal dan merupakan suatu fungsi staf yang memperoleh pendelegasian dari 

manajemen. Untuk mengawasi sistem yang ada staf audit internal tidak hanya untuk 
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melakukan penilaian dan audit secara independen terhadap berbagai catatan, 

prosedur, pelaksanaan kebijakan dan rencana perusahaaan melainkan juga 

memberikan informasi objektif dalam bentuk saran-saran yang berguna bagi 

kepentingan manajemen dalam menunjang efektivitas pengendalian internal. 

Untuk dapat memberikan bantuan kepada manajemen, kegiatan audit internal 

mempunyai fungsi yang penting, yaitu sebagai alat kendali manajemen dalam : 

1. Memastikan ditaati seluruh kebijakan, rencana dan prosedur seperti yang 

digariskan. 

2. Menelaah dan menilai kekayaan, kecukupan dan penerapan pengendalian 

dalam operasi lainnya serta meningkatkan pengendalian yang memadai 

dengan biaya yang wajar. 

3. Memastikan sampai sejauhmana tingkat pertanggungjawaban pengamanan 

atas perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan. 

4. Menilai kualitas prestasi dalam pelaksanaan tanggung jawab yang 

dibebankan. 

5. Merekomendasikan perbaikan-perbaikan operasi.  

Dalam mencapai tujuan perusahaan, berbagai cara diterapkan pada semua 

bidang kegiatan perusahaan termasuk yang menyangkut masalah perencanaan dan 

pengendalian persediaan. Untuk itu diperlukan pengendalian yang baik terhadap 

persediaan karena apabila kurang baik dapat menimbulkan berbagai macam masalah 

seperti : 

1. Masalah persediaan yang terlalu besar. 

2. Biaya penyimpanan yang berlebihan. 

3. Timbulnya risiko kerusakan, kehilangan, dan kadaluarsa. 

  

Fungsi audit internal sangat besar dalam hal persediaan, karena persediaan 

merupakan salah satu aktiva yang sangat berpengaruh terhadap perusahaan dalam hal 

melakukan kegiatannya. Begitu juga pada rumah sakit, persediaan yang ada dalam 
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rumah sakit adalah berupa persediaan obat-obatan yang merupakan barang jadi 

karena langsung dikonsumsi oleh konsumen (pasien). 

 Suatu pengendalian diperlukan untuk dapat mengendalikan persediaan obat-

obatan, baik dalam hal perputarannya, metode yang digunakan, dan hal lainnya yang 

menyangkut persediaan. Atas dasar kesadaran akan pentingnya persediaan obat-

obatan tersebut dalam menjalankan kegiatan organisasi bagi rumah sakit maka pihak 

manajemen harus mengefektifkan pengendalian internal untuk membantu manajemen 

dalam menjalankan kegiatannya. 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Audit Internal Terhadap  

Efektivitas Pengendalian Internal Persediaan Obat-obatan.” 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, 

penulis mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti, yaitu : 

1. Bagaimana efektivitas audit internal di Rumah Sakit Dr.HASAN SADIKIN? 

2. Bagaimana efektivitas pengendalian internal atas persediaan obat-obatan di 

Rumah sakit Dr.HASAN SADIKIN? 

3. Bagaimana peran audit internal terhadap efektivitas pengendalian internal 

persediaan obat-obatan di Rumah Sakit Dr.HASAN SADIKIN? 

 

I.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Penulis bermaksud untuk memperoleh informasi dan data yang cukup 

sehingga permasalahan yang telah dikemukakan diatas dapat digambarkan dengan 

jelas melalui informasi yang diperoleh tersebut. Tujuan penelitian yang hendak 

dicapai dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengetahui dan menilai bagaimanakah efektivitas audit internal yang 

dilaksanakan di Rumah Sakit Dr.HASAN SADIKIN. 
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2. Mengetahui dan menilai bagaimanakah efektivitas pengendalian internal atas 

persediaan obat-obatan di Rumah Sakit Dr.HASAN SADIKIN. 

3. Mengetahui dan menilai bagaimanakah peran audit internal terhadap efektivitas 

pengendalian internal persediaan obat-obatan di Rumah Sakit Dr.HASAN 

SADIKIN. 

 

I.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

1. Bagi rumah sakit tempat penulis melakukan penelitian, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai audit internal 

sebagai alat pengendalian terhadap persediaan obat-obatan secara optimal dan 

bahan masukan bagi pihak rumah sakit mengenai hal yang perlu mendapat 

perhatian sesuai dengan hasil penelitian. 

2. Bagi lingkungan perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca mengenai audit internal 

dan penerapannya. 

3. Bagi penulis, 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan berfikir 

penulis mengenai audit internal. 

b. Memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih nyata mengenai 

penerapannya dilapangan yang tidak diperoleh selama perkuliahan. 

 

I.5 Kerangka Pemikiran 

 Perusahaan mengharapkan setiap kegiatannya dapat berjalan dengan 

semestinya, yaitu yang sesuai dengan rencana serta tercapainya efektivitas dan efisien 

dalam pelaksanaan kegiatan. Tetapi, untuk mencapai itu semua akan ada masalah-

masalah yang timbul baik itu dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi 

rumah sakit itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengendalian 
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internal, yaitu sistem yang dapat mengawasi jalannya kegiatan organisasi rumah sakit 

juga dapat mengawasi masalah-masalah yang timbul untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

 Pengertian pengendalian internal menurut The Committee of Sponsoring  

Organization (COSO)  yang dikutip oleh Bodnar dan Hopwood (2001,182) sebagai 

berikut : 

 “Internal control a process, effected by an entity,s board of directors,                                                     
management, and other personnel, designed to provide  reasonable 
assurance   regarding the achievement of objectives in the following 
categories:  

               a) realibility of financial reporting, b) effectiveness and efficiency of 
operations, c) compliance with applicable laws and regulations.” 

 

Pengertian di atas menjelaskan bahwa pengendalian internal adalah suatu 

proses yang dilakukan oleh dewan direksi manajemen dan pihak lain yang dirancang 

untuk memberikan jaminan secara wajar dari tujuan dalam kategori sebagai berikut :  

(a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efesiensi operasi, (c) kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan-peraturan. 

 Tujuan pengendalian internal dapat tercapai bila elemen dalam pengendalian 

itu sendiri benar-benar dilaksanakan, dan agar pengendalian itu sendiri berjalan 

efektif, diperlukan suatu bagian tersendiri dalam organisasi yang kedudukannya 

independen terhadap kegiatan-kegiatan yang lainnya yang ada dalam organisasi 

rumah sakit untuk mengawasi dan menilai keefektifan pengendalian internal, bagian 

ini disebut dengan audit internal. 

 Pengertian mengenai audit internal dikemukakan oleh II A’S Board of 

Directors pada tahun 1999 yang dikutip oleh Boynton, Jhonson and Kell 

(2001,1980) sebagai berikut : 

“Internal auditing is an independent, objectives assurance and consulting 
activity  designed to add value and improve and organization 
operations. It helps an  organization accomplish its objectives by 
bringing a systematic disciplined  approach to evaluate and imporove the 
effectiveness of risk management control  and governance processes.” 
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 Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa audit internal adalah : 

1) Suatu aktivitas independen objektif. 

2) Aktivitas pemberian jaminan keyakinan dan konsultasi. 

3) Dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan 

operasi organisasi. 

4) Membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuan. 

5) Memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan keefektifan manajemen resiko, pengendalian itu kurang baik maka 

akan menimbulkan masalah-masalah seperti: 

1. Masalah persediaan yang terlalu besar. 

2. Biaya penyimpanan yang berlebihan. 

3. Timbulnya resiko kerusakan, kekunoan, kehilangan, dan kadaluarsa. 

 

Menurut IAI dalam SAK (No: 14; 14.1; 1999) 

 “Persediaan adalah aktiva: 
a) Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal 
b) Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau 
c) Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan 

dalam proses produksi atau pemberian jasa.” 
 
 Fungsi audit internal sangat besar dalam hal persediaan. Dalam hal ini rumah 

sakit, salah satu persediaan yang ada di rumah sakit adalah persediaan obat-obatan 

yang merupakan barang jadi karena langsung dikonsumsi kepada konsumen dalam 

hal ini pasien. 

 Suatu pengendalian diperlukan untuk dapat mengendalikan persediaan obat-

obatan, baik perputarannya, metode yang digunakan, dan hal lainnya yang 

menyangkut persediaan. 

 Penelitian sebelumnya dilakukan oleh: 

   Nama : Moh.Indra Yudono 

   NRP : 01.00.299 
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 Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

terletak pada objek penelitiannya. Penelitian terdahulu dilakukan pada perusahaan 

manufaktur, sedangkan objek penelitian yang dilakukan sekarang  pada rumah sakit. 

 Atas dasar kerangka pemikiran di atas, penulis mengajukan hipotesa sebagai 

berikut: 

 “Audit Internal Sangat Berperan Terhadap Efektivita s Pengendalian 

Internal Persediaan Obat-obatan”. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan 

pada skripsi ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus, yaitu 

metode yang berusaha menggambarkan keadaan yang terdapat di rumah sakit tersebut 

sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan lebih lanjut dilakukan suatu analisis 

pada objek penelitian. Analisis yang dihasilkan dijadikan suatu dasar untuk menarik 

kesimpulan dan apabila ditemukan suatu kekurangan, penulis memberikan suatu 

rekomendasi untuk perbaikan dimasa yang akan datang. 

  

Sumber data untuk menyusun skripsi ini didapat dengan 2 cara, yaitu : 

1. Studi lapangan (field research), yaitu dengan penelitian pada rumah sakit yang 

bersangkutan, dengan cara sebagai berikut: 

a. Observasi langsung, dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek 

yang diteliti. 

b. Wawancara, dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak berwenang dari 

rumah sakit 

c. Kuesioner, menggunakan daftar pertanyaan yang sah dipersiapkan 

sebelumnya. 
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2. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mempelajari buku-buku 

referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada Rumah Sakit Dr.HASAN SADIKIN, yang 

beralamat Jl. PASTEUR NO. 38 Bandung. Waktu dan pelaksanaan penelitian 

dilakukan pada bulan April sampai dengan selesai. 

 

 

   

   


