
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Kesehatan merupakan suatu kondisi yang dibutuhkan seorang manusia untuk 

dapat beraktivitas dengan baik sebagai penunjang dalam pembangunan. Usaha yang 

dilakukan pemerintah maupun pihak swasta dalam memenuhi kebutuhan tersebut 

dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang cukup memadai 

yaitu rumah sakit.  

 Rumah sakit merupakan usaha yang mengandung nilai-nilai yang kompleks. 

Selain merupakan kegiatan yang padat modal dan padat karya, dalam menjalankan 

usahanya rumah sakit juga menekankan penerapan nilai sosial estetika disamping 

segi ekonomis. Kegiatan pengelolaan sebuah rumah sakit juga kompleks dengan 

disiplin-disiplin ilmu, antara lain ilmu kedokteran, keperawatan, teknik, akuntansi 

maupun hubungan masyarakat. 

 Keselarasan antar nilai-niai dan disiplin ilmu tersebut merupakan tujuan yang 

harus dicapai oleh fihak manajemen rumah sakit. Mereka ditantang untuk mampu 

menyelaraskan nilai dan disiplin tersebut dalam upaya menjalankan kegiatan rumah 

sakit. 

 Dilihat dari segi pertumbuhan rumah sakit, dari tahun 2002 sampai dengan 

2006 jumlah rumah sakit di indonesia terus meningkat, tahun 2002 terdapat 1.215 

rumah sakit, tahun 2003 terdapat 1.234 rumah sakit, tahun 2004 terdapat 1.246 

rumah sakit, tahun 2005 terdapat 1.268 rumah sakit dan tahun 2006 terdapat 1.292 

rumah sakit. Banyaknya jumlah rumah sakit tersebut tentunya akan menimbulkan 

persaingan yang ketat di antara rumah sakit-rumah sakit tersebut serta menimbulkan 

tantangan yang sangat besar bagi para pengelola atau pemilik rumah sakit agar 

kegiatannya dapat terus berlangsung. Persaingan tersebut meliputi pangsa pasar dan 

juga pelayanan. 

Pelayanan kesehatan dalam bentuk pelayanan medis dan non medis kepada 

masyarakat perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan secara optimal. Pelayanan 

yang optimal kepada masyarakat akan dapat terwujud apabila tersedia tenaga 



kesehatan yang professional, tersedianya obat dan alat kesehatan yang memadai, 

serta kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat 

kesehatan   masyarakat. 

 Rumah sakit adalah bagian yang integral dari keseluruhan sistem pelayanan 

kesehatan yang dikembangkan melalui rencana pembangunan kesehatan. 

Pengembangan rumah sakit pada saat ini tidak dapat dilepas dari kebijakan 

pengembangan kesehatan. Yakni harus sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan 

Negara, Sistem Kesehatan Nasional, Repelita di bidang Kesehatan, serta Peraturan  

Perundang-Undangan lainnya. 

Seiring dengan semakin kompleksnya operasional dalam rumah sakit, maka 

manajemen puncak memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dengan berbagai 

operasi yang ada untuk menelaah keefektifan kinerja yang memuaskan, walaupun 

telah dibangun suatu sistem pengawasan tertentu. Hal ini menimbulkan kesulitan 

dalam mengetahui apakah prosedur-prosedur yang ditetapkan telah ditaati, apakah 

para karyawan bekerja dengan efisien, apakah pendekatan-pendekatan yang ada 

masih efektif pada kondisi ekonomi saat ini. Keterbatasan komunikasi antara 

manajemen puncak dengan lini operasional dalam perusahaan inilah yang dapat 

menimbulkan kecurangan seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, pemalsuan, 

dan lain-lain. 

Kecurangan mungkin saja terjadi di rumah sakit-rumah sakit,  hal ini 

dikarenakan adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan, adanya kesempatan 

untuk melakukannya, dan pembenaran terhadap tindakan tersebut. Bentuk-bentuk 

kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat timbul diantaranya meliputi 

management fraud dan employee fraud. Management fraud yang terjadi dalam 

bentuk penggelapan aktiva perusahaan, misalnya penggelapan uang perusahaan yang 

didukung dengan pemanipulasian laporan keuangan, dimana data dan informasi 

akuntansi yang akan disajikan dalam laporan keuangan diubah dengan sengaja. 

Sedangkan employee fraud yang terjadi diantaranya pemalsuan daftar gaji yaitu 

dengan menciptakan karyawan palsu, kemudian menguangkan gaji tersebut. 

Kecurangan ini harus dapat diantisipasi agar tidak menghambat kemajuan 

perusahaan itu sendiri dengan melakukan Audit Internal yang memiliki tugas sebagai 



alat pengawasan atas keseluruhan jaringan kegiatan perusahaan. Situasi dan kondisi 

dalam perusahaan ini akan terlihat dari analisis tim auditor. Kekeliruan dan 

ketidaksesuaian prosedur di lapangan akan dapat segera diperbaiki melalui saran 

auditor, sehingga kesalahan fatal dalam perusahaan ini dapat dihindari.  

 Menyadari pentingnya fungsi Audit Internal dalam tubuh organisasi 

perusahaan, Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai peranan 

pelaksanaan audit internal pada Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung, khususnya 

dalam rangka pencegahan kecurangan. 

 Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian 

dalam penyusunan skripsi dengan judul : 

  “ Peranan Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan  Kecurangan “   

(studi kasus  pada Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung) ” 

 

1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan judul di atas, maka pembahasan akan dititikberatkan 

pada masalah pokok yang diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Apakah Audit Internal telah dilakukan secara memadai di Rumah 

Sakit Mata Cicendo Bandung 

2. Apakah Audit Internal dapat berperan dalam pencegahan kecurangan 

di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan informasi dan 

data yang mendukung dalam pelaksanaan audit baik kualitatif maupun 

kuantitatif. 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui apakah audit internal pada Rumah Sakit Mata 

Cicendo Bandung telah dilaksanakan secara memadai 



2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan audit internal dapat 

berperan dalam pencegahan kecurangan di Rumah Sakit Mata 

Cicendo Bandung 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi : 

1. Pihak Rumah Sakit 

     Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini yaitu berupa 

kesimpulan  dan saran-saran akan dapat digunakan oleh pihak 

perusahaan sebagai  bahan  masukan dan bahan pertimbangan untuk 

melakukan tindakan- tindakan perbaikan yang dianggap perlu. 

2. Bagi penulis 

Penelitian ini memberi kesempatan mencoba menerapkan teori-teori 

yang  didapat selama kuliah dan dapat mengetahui perbedaan-

perbedaan yang  mendasar antara teori dan prakteknya di dunia 

nyata,serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian 

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

3.  Bagi pihak lainnya 

Penulis akan senang hati memberikan hasil penelitian ini kiranya 

dapat  digunakan sebagai salah satu dasar informasi bagi pihak-pihak 

yang  memerlukan terutama untuk tujuan penelitian selanjutnya. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

  Pada dasarnya setiap perusahaan termasuk rumah sakit di wajibkan 

untuk memenuhi standar dan hukum yang ada. Namun dalam praktiknya, 

seringkali terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian dengan standar dan hukum 

yang berlaku. Kekeliruan dan ketidaksesuaian standar tersebut merupakan 

bentuk dari adanya kecurangan yang meliputi kelemahan, kesalahan dan 

penggelapan. Kelemahan menggambarkan kondisi atau kegiatan yang bukan 

mengenai apa yang seharusnya terjadi termasuk sistem yang tidak mencapai 



tujuan yang diinginkan. Kesalahan (errors) menunjukkan adanya kekeliruan 

yang dilakukan secara tidak sengaja dan adanya ketidakberesan 

(irregularities) yang dilakukan secara sengaja. Sedangkan penggelapan 

adalah suatu usaha penyembunyian kesalahan dengan maksud menipu pihak 

lain. Hal-hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berada di 

lingkungan perusahaan itu sendiri dan biasanya dilakukan oleh individu yang 

memiliki pengetahuan dan berpengalaman di bidangnya.  

Audit Internal sebagai suatu cara yang digunakan untuk mencegah 

kecurangan dalam suatu perusahaan yang kegiatannya meliputi menguji dan 

menilai efektivitas serta kecukupan sistem pengendalian internal yang ada 

dalam organisasi.  Fungsi Audit Internal ini dalam suatu perusahaan dapat 

berupa divisi, departemen, fungsi bisnis, proses bisnis, layanan informasi, 

sistem, atau proyek. Tanpa audit internal, dewan direksi atau pimpinan unit 

tidak akan memiliki sumber informasi internal yang bebas mengenai kinerja 

organisasi. Hal ini sesuai dengan definisi audit internal menurut Hiro 

Tugiman (2001;11) adalah sebagai berikut: 

“Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi 

penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan 

mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.” 

 

Dan menurut Institute Of Internal Auditors mengenai pengertian 

audit internal (IIA’s, 2002;370) adalah : 

“Internal auditing is an independent appraisal function established within 

an organization”. 

 

 Untuk melaksanakan audit, diperlukan : 

1. Sumber daya yang memadai, yakni Informasi yang dapat diverifikasi dan 

sejumlah kiteria yang dapat digunakan sebagai pedoman pengevaluasian 

informasi tersebut. Kriteria disini berarti adalah kumpulan kebijakan, 

prosedur, atau pernyataan yang dipakai sebagai rujukan.   



2. Orang yang melakukan internal audit ini haruslah orang yang kompeten 

dan independen. Independen berarti terpisah dari kegiatan operasinya. 

Kompeten berarti memiliki pengetahuan,keterampilan, dan keahlian 

dalam melakukan audit. 

  Jika pada Rumah Sakit telah dilaksanakan fungsi audit internal secara 

memadai, maka kekeliruan dan ketidaksesuaian dengan standar dapat 

diminimalkan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Audit internal 

mempunyai tanggung jawab atas penyediaan informasi mengenai efektifnya 

suatu sistem pengendalian intern dan mutu pekerjaan organisasi perusahaan. 

Informasi yang diberikan mungkin akan berbeda bentuk dan perinciannya, 

tergantung pada kebutuhan dan permintaan manajemen. Kualitas informasi 

yang dikomunikasikan tersebut, baik lisan maupun tertulis,  diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Akurat ; 

2. Obyektif ; 

3. Ringkas ; 

4. Jelas ; 

5. Lengkap ; 

6. Tepat waktu. 

  Kualitas informasi di atas harus dipenuhi untuk tetap menjaga 

eksistensi operasional perusahaan. Disinilah peran Internal Audit diperlukan. 

Auditor Internal harus memperoleh keyakinan yang memadai bahwa 

operasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung telah dilaksanakan secara 

memadai dan tidak ada kecurangan manajemen yang terjadi. Penyampaian 

hasil audit ini berisi temuan-temuan termasuk kecurangan  yang terjadi di 

dalam perusahaan.  

  Berdasarkan pendapat diatas ,maka pelaksanaan audit internal akan 

dapat membantu pencegahan kecurangan. 

 Penelitian terdahulu dilakukan oleh Yuliana Dian Patriciana 

mahasiswi Universitas Widyatama Bandung pada tahun 2006 dengan objek 



penelitian pada PT. Pos Indonesia Tbk, Bandung dengan judul skripsi, yaitu 

“Manfaat Audit Internal Dalam Pencegahan  Kecurangan “.  

 

Hal-hal yang diteliti dalam penelitian tersebut :  

1. Apakah audit internal pada  PT Pos Indonesia Tbk telah dilaksanakan 

secara memadai 

2. Apakah pelaksanaan audit internal dapat bermanfaat dalam pencegahan 

kecurangan di PT  Pos Indonesia Tbk 

Adapun penelitian tersebut  menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Audit internal yang diterapkan dan dijalankan oleh PT  Pos Indonesia 

Tbk. cukup memadai dengan ditunjang oleh auditor internal yang 

didukung oleh manajemen dan direksi serta dari auditee, dimana auditor 

internal diberi keleluasaan menyelesaikan tanggung jawabnya.  

2. Audit internal mampu mengidentifikasikan kemungkinan terjadinya 

fraud melalui bukti yang cukup dan kompeten. 

Perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian 

terdahulu adalah: 

 Penelitian terdahulu dilakukan studi kasus pada Kantor Pusat PT Pos 

Indonesia Tbk Jalan Banda 30 Bandung sebagai penyedia jasa 

komunikasi. 

 Penelitian yang akan penulis lakukan yaitu studi kasus pada Rumah 

Sakit Mata Cicendo Bandung sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik hipotesis sebagai 

berikut: 

 “ Jika perusahaan melaksanakan fungsi audit internalnya secara 

baik dan memadai maka akan berperan dalam pencegahan 

kecurangan (fraud)“ 

 

 

 



1.6. Metodologi Penelitian 

Metodologi Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

deskriptif, yaitu penelitian tehadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini 

dari suatu populasi,  dengan pendekatan studi kasus.  

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu : 

1. Field Research 

 Yaitu pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan penelitian 

terhadap obyek yang diteliti untuk memperoleh data primer, yaitu berupa: 

a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas-aktivitas 

perusahaan yang erat hubungannya dengan obyek yang diteliti 

b. Wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan bagian yang terkait 

dengan obyek yang diteliti dalam perusahaan tersebut 

c. Kuesioner, yaitu  Berupa serangkaian pertanyaan tertulis dengan cara 

menyebarkan daftar isian berupa angket pada sebagian karyawan. 

Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data mengenai  hubungan 

audit internal dengan efektivitas kinerja perusahaan.  

2. Library Research 

  Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori guna 

mendukung data primer yang diperoleh selama penelitian. Data ini diperoleh 

dari buku-buku dan referensi lainnya. 

 

1.7. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung sedangkan 

penelitian akan dimulai pada  bulan September sampai dengan Desember 2008. 

 

 

 

 

 

 

 


