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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Negara Indonesia selalu berusaha mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur, yang merupakan tujuan dari pembangunan nasional Negara Indonesia. 

Pembangunan nasional tersebut diarahkan pada pembangunan bidang ekonomi, 

sosial, politik, serta bidang lainnya. Salah satunya adalah bidang kesehatan, yang 

selalu menjadi tanggung jawab pemerintah, juga menjadi tanggung jawab 

masyarakat. Salah satu usaha untuk mencapai pembangunan tersebut dapat 

diperoleh melalui pendirian Rumah Sakit. 

 Rumah Sakit merupakan suatu organisasi yang tujuan utamanya bukan 

untuk mencari laba namun lebih mementingkan fungsi sosialnya. Salah satunya 

adalah memberi pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan, pengobatan dan 

tindak medis yang dibutuhkan oleh tiap pasien dalam batas kemampuan teknologi 

dan sarana yang disediakan oleh Rumah Sakit tersebut. 

 Umumnya Rumah Sakit digolongkan sebagai organisasi non profit atau 

organisasi non bisnis. Situasi ini seringkali mengakibatkan para manajemen 

Rumah Sakit dituntut untuk dapat mengefisienkan dan mengefektifkan semua 

kegiatan operasional organisasinya karena takut merusak tujuan atau citra yang 

luhur dan mulia dari Rumah Sakit sebagai lembaga sosial dan kemanusiaan. 

Selain itu karena Rumah Sakit berhubungan dengan manusia sebagai pemakai 

jasanya, kesalahan dalam manajemen tidak hanya mengakibatkan kerugian 

material saja tetapi juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. 

 Untuk melaksanakan berbagai kegiatan operasional di Rumah Sakit 

diperlukan berbagai sumber daya yang dapat menunjang kelancaran operasinya. 

Salah satu sumber daya tersebut adalah berbagai jenis peralatan medis sebagai 

aktiva tetap Rumah Sakit. Dalam suatu Rumah Sakit dana yang tertanam dalam 

bentuk aktiva tetap merupakan bagian yang terbesar dari total aktiva perusahaan. 

Karena itu, segala prosedur yang berkaitan dengan aktiva tetap seperti 
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kepemilikan, pemeliharaan dan perbaikan, dan pemberhentian harus diperhatikan 

dengan seksama. Hal ini selain untuk mencegah terjadinya kecurangan juga untuk 

menjamin penggunaan aktiva tetap yang ada secara optimum. 

 Mengingat hal tersebut, manajemen Rumah Sakit Santo Borromeus perlu 

menerapkan pengelolaan dan pengendalian yang memadai terhadap pengeluaran 

aktiva tetap. Salah satunya adalah mekanisme audit internal. Audit Intenal ini 

bertujuan untuk memeriksa efektivitas dan efisiensi operasi suatu organisasi, juga 

melakukan penilaian atas cara-cara pengelolaan yang diterapkan dalam kegiatan, 

dalam hal ini pengelolaan aktiva tetap apakah berjalan baik dan sesuai dengan 

kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga pada akhirnya Rumah 

Sakit Santo Borromeus akan dapat menjawab tantangan yang dihadapinya 

berkaitan dengan peningkatan jumlah pasien dari waktu ke waktu. 

 Penulis mengadakan penelitian pada Rumah Sakit Santo Borromeus di 

Bandung yang bergerak di  bidang medis tentang pengelolaan peralatan bagi 

Rumah Sakit tersebut. Dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi pengendalian 

pengelolaan peralatan, peranan audit internal sangat penting karena hal ini dapat 

dirasakan berpengaruh bagi jalannya kegiatan organisasi. Bertitik tolak dari hal 

tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Peranan 

Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengelolaan Peralatan Medis” 

(Studi Kasus pada Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

   Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan 

sebelumnya, penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan audit internal atas pengelolaan peralatan medis pada 

Rumah Sakit Santo Borromeus. 

2. Bagaimana peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengelolaan 

peralatan medis pada Rumah Sakit Santo Borromeus. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kememadaian pelaksanaan audit internal atas pengelolaan 

peralatan medis pada Rumah Sakit Santo Borromeus. 

2. Untuk mengetahui peranan audit internal dalam menunjang efektivitas 

pengelolaan peralatan medis pada Rumah Sakit Santo Borromeus. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar terdapat kegunaan 

untuk berbagai pihak, diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

Dengan penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang besar dalam pemahaman terhadap disiplin ilmu akuntansi, 

khususnya mengenai peranan audit internal di Rumah Sakit. Dan melengkapi 

salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

2. Bagi Rumah Sakit tempat penulis melakukan penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

mengenai audit internal sebagai alat pengendalian terhadap pengelolaan 

peralatan medis secara optimal dan masukan melalui pihak Rumah Sakit 

mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian sesuai dengan hasil 

penelitian ini. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan mengenai 

topik-topik yang berkaitan serta diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan para pembaca mengenai audit internal dan penerapannya. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran  

Setiap organisasi mempunyai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, 

tujuan utama Rumah Sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada para 

pasien dengan sebaik-baiknya. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, diperlukan 



4 

berbagai peralatan medis yang lengkap dan memedai untuk menunjang kegiatan 

pelayanan tersebut. Selain itu persaingan yang semakin meningkat antar Rumah 

Sakit baik milik pemerintah maupun swasta menyebabkan pihak manajemen 

Rumah Sakit harus terus menerus meningkatkan kualitas pelayanannya melalui 

pengadaan dan penyediaan berbagai fasilitas dan peralatan medis yang mutakhir 

seiring dengan semakin berkembangnya berbagai jenis penyakit yang baru. 

 Keberhasilan Rumah Sakit tidak hanya ditentukan untuk bagaimana pihak 

Rumah Sakit dapat mengantisipasi faktor-faktor eksternal seperti persaingan, tapi 

juga ditentukan oleh kemampuan untuk mengelola faktor-faktor internal seperti 

pelayanan karyawan, persediaan, peralatan, dan lain-lain. Dengan mengantisipasi 

faktor eksternal dan mengelola faktor internal secara baik dan seimbang, Rumah 

Sakit akan dapat berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. 

 Dengan makin berkembangnya Rumah Sakit tentu akan semakin kompleks 

dan luas ruang lingkup aktivitas serta permasalahan yang dihadapinya, sehingga 

pihak manajemen Rumah Sakit akan semakin sulit untuk melaksanakan 

pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas operasional di Rumah 

Sakit secara langsung. Demikian aktiva tetap tentu akan semakin sulit pula 

pengendaliannya secara akurat. 

 Pengelolaan dan pengendalian pengeluaran aktiva tetap merupakan hal 

yang penting karena melibatkan penggunaan dana yang  cukup besar yang bila 

tidak dikelola dan dikendalikan dengan baik akan mengundang terjadinya 

penyalahgunaan dan penyimpangan baik dalam kegiatan pengadaan, 

penyimpanan, pemeliharaan, perbaikan, dan pemberhentiannya. Salah satu cara 

untuk mendukung aktivitas pengendalian internal yang efektif yang disertai 

dengan pelaksanaan audit internal yang ketat.  

Menurut The Institute of Internal Auditors yang dikutip oleh Boynton et al 

(2001;980) definisi audit internal adalah sebagai berikut: 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 

activity designed to add value and improve an organization is 

operations.” 
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Aktivitas operasional adalah aktivitas yang dijalankan oleh suatu 

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjamin 

pencapaian tujuan tersebut diperlukan adanya suatu pengendalian yang memadai 

dalam menilai ketaatan kepada ketentuan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku, 

serta menilai efektivitas objek yang diperiksa dalam mengelola dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan aktivitas. Dalam hal ini, manajemen 

Rumah Sakit perlu menilai efektivitas pengelolaan peralatan medis sebagai bentuk 

penilaian atas salah satu aktivitas operasionalnya. 

 Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mengemukakan hipotesis 

sebagai berikut: “Audit internal yang memadai berperan dalam menunjang 

efektivitas pengelolaan peralatan medis.” 

 Penulis melakukan penelitian berdasarkan referensi dari skripsi yang 

dilakukan oleh Imas Ismayawati NPM 01.99.063 dengan judul: “Peranan Audit 

Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengelolaan Peralatan Medis (Studi kasus 

pada Rumah Sakit Al Islam Bandung).  

 Hasil penelitian dari peneliti sebelumnya adalah: 

1. Pelaksanaan audit internal di Rumah Sakit Al Islam telah efektif. 

2. Pengelolaan peralatan medis yang dilaksanakan Rumah Sakit Al Islam telah 

efektif, karena didukung oleh unsur-unsur pengelolaan peralatan. 

3. Audit internal berperan dalam menunjang efektivitas pengelolaan peralatan 

medis. 

Adapun perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah pada 

objek penelitian, dimana dalam skripsi peneliti sebelumnya dilakukan studi kasus 

pada Rumah Sakit Al Islam Bandung, sedangkan penulis akan melakukan studi 

kasus pada Rumah Sakit Santo Borromeus  Bandung. Di mana kedua rumah sakit 

ini memiliki perbedaan dalam prosedur dan jenis audit internalnya. Peneliti ingin 

meneliti sejauh mana audit internal berperan dalam menunjang efektivitas 

pengelolaan peralatan medis pada Rumah Sakit Santo Borromeus. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif 

analitis yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 

keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada melalui 

pengumpulan, pengolahan, pengujian, dan rekomendasi bilamana dirasakan perlu, 

serta analisis terhadap berbagai macam data yang ditemukan sehingga dapat 

ditarik suatu kesimpulan. 

Sedangkan teknik-teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam 

penyusunan skripsi ini adalah sebagai barikut: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penelitian secara langsung atas 

Rumah Sakit yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data-data yang 

diperlukan, mengadakan wawancara dengan pimpinan dan bagian-bagian yang 

terlibat langsung dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diperoleh data 

yang memadai untuk dianalisis, mengumpulkan dan menganalisis dokumen-

dokumen yang berkaitan, serta mengumpulkan daftar pertanyaan berupa 

kuesioner audit. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan membaca dan 

mempelajari buku-buku referensi yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas untuk memperoleh data sekunder sehingga penulis memperoleh 

landasan teoritis yang cukup dalam melihat dan membahas kenyataan yang 

ditemui dalam penelitian lapangan. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di 

Rumah Sakit Santo Borromeus yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda No. 100 

Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan September 2006 sampai 

dengan Oktober 2006. 

 


