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ABSTRAK 
 

Dalam skripsi ini, masalah yang diteliti oleh penulis adalah bagaimana 
prosedur pengelolaan persediaan obat yang dijalankan oleh RS. St. Yusuf, apakah 
pengelolaan yang ada telah berjalan dengan baik, sehingga membantu pencapaian 
tujuan RS. St. Yusuf dan sejauh mana audit operasional dapat berperan dalam 
membantu manajemen mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan yang 
mungkin akan terjadi sehubungan dengan prosedur pengelolaan persediaan obat 
dalam upaya meningkatkan efektivitas bagian persediaan obat. Alasan pemilihan 
masalah ini, terutama karena pengelolaan persediaan obat merupakan bagian penting 
yang bertugas untuk mengelola dan mengendalikan agar persediaan obat yang 
digunakan berkualitas baik dan tersedia saat dibutuhkan. Dengan persediaan obat  
yang beraneka ragam baik jenis, merk, bentuk dan harganya, serta memiliki sensifitas 
yang tinggi terhadap keusangan, pencurian dan kerusakan, maka RS. St. Yusuf harus 
memiliki suatu prosedur pengelolaan persediaan obat yang memadai. 

Audit operasional merupakan suatu tinjauan dan evaluasi sistematis atas 
aktifitas, metode dan prosedur pengelolaan suatu organisasi, yang bertujuan untuk 
memeriksa kehematan, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta menilai apakah cara-
cara pengelolaan yang diterapkan dalam kegiatan tersebut sudah berjalan dengan 
baik. Dalam audit operasional dilakukan penilaian atas pengendalian atas 
pengendalian intern, apakah telah berjalan secara efektif dan efisien, sekaligus 
memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak manajemen RS. St. Yusuf untuk 
dapat memecahkan masalah yang ada sehubungan dengan pengendalian intern yang 
RS St. Yusuf laksanakan. Audit operasional atas prosedur pengelolaan persediaan 
obat adalah penilaian sistematik dan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas 
pengelolaan persediaan obat yang dilaksanakan untuk memberikan penilaian terhadap 
cara kerja bagian pengelolaan persediaan obat, sehingga nantinya diharapkan dapat 
menunjang aktifitas RS. St. Yusuf secara menyeluruh. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu 
suatu metode penelitian yang digunakan dengan cara mengumpulkan, menyusun, 
menganalisa dan menginterpretasikan data sehingga dapat memberikan gambaran 
yang cukup jelas mengenai objek yang diteliti, kemudian dapat ditarik kesimpulan 
dan membuat rekomendasi. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis 
berupa penelitian lapangan dengan cara wawancara, observasi yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti dan menggunakan kuesioner serta penelitian kepustakaan. 

Hasil dari audit operasional ini dapat diketahui bahwa pengelolaan persediaan 
obat yang dilakukan memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang ada 
di RS. St. Yusuf adalah bahwa RS. St. Yusuf telah menerapkan pemisahan fungsi dari 
setiap bagian yang terlibat dalam pengelolaan persediaan obat. Sedangkan kelemahan 
yang masih dimiliki RS. St. Yusuf adalah belum digunakannya secara maksimum 
formulir-formulir yang ada dan tidak dipranomorinya formulir-formulir tersebut. 
Untuk memperbaiki kelemahan tersebut penulis memberikan beberapa usulan dan 
rekomendasi yaitu perlunya penerapan penggunaan formulir dalam prosedur yang 
dilaksanakan dan formulir-formulir tersebut perlu dipranomori secara permanen.  


