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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan pembahasan yang 

telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diuraikan simpulan sebagai 

berikut: 

1. Secara umum, pelaksanaan Audit Internal atas pengelolaan peralatan medis 

pada Rumah Sakit Santo Borromeus sudah memadai, hal ini didukung oleh 

faktor-faktor: 

a. Auditor Internal memiliki kecakapan yang cukup memadai, wewenang 

yang cukup untuk menjamin luasnya audit, serta kesempatan untuk 

meningkatkan kecakapan profesional yang dimilikinya. 

b. Auditor Internal menyusun program audit setiap enam bulan sekali dan 

dilakukan secara tertulis dan terarah sebagai pedoman untuk 

memudahkan dalam pelaksanaan Audit Internal secara rutin. 

c. Pelaksanaan Audit Internal atas pengelolaan peralatan medis meliputi 

audit atas perencanaan pengadaan peralatan medis, pengadaan, 

penggunaan, pemeliharaan dan perbaikan, pencatatan, penyusutan, 

kapitalisasi dan penghentian peralatan medis, termasuk prosedur 

pencatatan dan otorisasinya. 

d. Auditor Internal mengaudit dengan berdasarkan pada context 

diagram/prosedur kerja yang telah ditetapkan bersama oleh Kepala Unit 

Audit Internal dengan Kepala Bagian Pengelolaan Peralatan Medis. 

Sehingga penyimpangan yang terjadi dapat terlihat dari ketidaksesuaian 

pelaksanaan pengelolaan peralatan medis dengan context diagram 

tersebut. 

e. Adanya laporan audit yang dibuat oleh Auditor untuk melaporkan 

temuan atas hasil Audit Internal, analisa masalah, serta tindakan 

perbaikan yang disetujui oleh auditee sendiri. 
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f. Adanya tindak lanjut yang mendapat tanggapan positif dari manajer atas 

temuan hasil Audit Internal dalam bentuk komitmen bersama demi 

perbaikan dan hasil tindakan perbaikan/penyempurnaan tersebut 

diverifikasi oleh Auditor Internal. 

2. Audit Internal sudah cukup berperan dalam menunjang efektivitas 

pengelolaan peralatan medis pada Rumah Sakit Santo Borromeus. Hal ini 

dapat dilihat dari: 

a. Adanya berbagai temuan Audit Internal atas berbagai permasalahan yang 

terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan peralatan medis pada Rumah 

Sakit Santo Borromeus. Menganalisa masalah yang menjadi penyebab 

serta membuat berbagai rekomendasi perbaikan yang dianggap perlu. 

b. Adanya respon dan tindak lanjut dari manajemen rumah sakit terhadap 

temuan Auditor Internal atas penyimpangan atau kesalahan dan 

ketidaksesuaian dengan prosedur dalam pengelolaan peralatan medis, 

berupa tindakan perbaikan atau koreksi yang diperlukan dalam rangka 

mencegah terjadinya masalah serupa di masa yang akan datang. 

c. Dengan adanya Audit Internal pada Rumah Sakit Santo Borromeus dapat 

lebih menjamin ketaatan serta kepatuhan dalam pelaksanaan segala 

kebijakan dan prosedur terhadap pengelolaan peralatan medis yang 

berlaku di Rumah Sakit Santo Borromeus, karena secara rutin dilakukan 

evaluasi dan verifikasi tehadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

tiap bagian melalui proses audit yang rutin. 

 

5.2 Saran  

 Pada bagian akhir skripsi ini penulis mengajukan beberapa saran yang 

berkaitan dengan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya. Saran-saran 

yang penulis sampaikan antara lain adalah: 

1. Saran untuk pihak Rumah Sakit Santo Borromeus 

a. Sebaiknya dibentuk suatu tim audit tersendiri dimana auditor tidak terlibat   

dalam operasional Rumah Sakit, sehingga lebih menjaga independensinya. 

Namun sejauh ini Auditor telah cukup independen. Hal ini terlihat dengan 
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adanya pembagian jadwal audit bagi Auditor untuk mengaudit bagian-

bagian yang bukan bagiannya dan tidak berhubungan sama sekali dengan 

bidang kerjanya. 

b. Berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka rumah sakit disarankan untuk 

dapat mempertahankan efektivitas pengelolaan peralatan medis serta 

peningkatan kinerja Auditor di masa yang akan datang, dalam menunjang 

efektivitas pengelolaan peralatan medis serta aktivitas lainnya. 

2. Saran untuk penelitian selanjutnya 

 Untuk penelitian selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan serupa, 

penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

a. Penelitian dapat juga dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan audit 

internal atas pengelolaan peralatan medis pada berbagai rumah sakit. 

b. Memperluas cakupan penelitian, bukan hanya pada pengelolaan peralatan 

medis saja tetapi juga pada pengelolaan obat-obatan, instalasi rawat inap, 

rawat jalan, dan unit penunjang lainnya. 

c. Mengevaluasi pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk kuesioner 

d. Menggunakan responden yang lebih luas, sehingga hasil penelitian ini 

dapat digeneralisasi untuk berbagai rumah sakit. 


