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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam era globalisasi dewasa ini, sebagian besar perusahaan-perusahaan 

yang bergerak dalam bidang jasa kesehatan mengalami perkembangan yang pesat, 

demikian pula aktivitas yang ada dalam perusahaan jasa kesehatan secara garis 

besar adalah rumah sakit. 

Rumah sakit dapat dikategorikan ke dalam dua jenis kepemilikan yaitu 

rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Rumah sakit merupakan suatu 

organisasi yang tujuan utamanya bukan untuk mencari laba, melainkan lebih 

mementingkan fungsi sosialnya, yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan 

dalam bentuk perawatan, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis dan tindakan 

diagnostik lainnya yang dibutuhkan oleh setiap pasien dalam batas kemampuan 

teknologi dan sarana yang disediakan oleh rumah sakit tersebut. 

Karena rumah sakit pemerintah atau swasta umumnya digolongkan ke 

dalam organisasi non profit atau organisasi non bisnis maka sering kali kurang 

menekankan pada manajemen yang efisien. Sebab apabila hal ini lebih ditekankan 

maka akan dianggap merusak tujuan citra yang luhur dan mulia dari rumah sakit 

sebagai lembaga sosial dan kemanusiaan. 

Sebagai lembaga yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan, rumah 

sakit harus memiliki manajemen yang efisien karena dengan beroperasi dengan 

efisien dan yang dialokasikan dapat dihemat dan dipergunakan untuk 

meningkatkan kemampuan rumah sakit serta untuk lebih memperluas dukungan 

dana untuk sosial. Selain itu, rumah sakit juga berhubungan dengan manusia 

sebagai pemakai jasanya, kesalahan dalam manajemen tidak hanya berakibat 

kerugian material saja tetapi juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa 

seseorang. 

Dalam menjalankan aktivitas rumah sakit memerlukan bermacam-macam 

sumber daya. Salah satu sumber daya yang penting adalah persediaan obat-obatan. 

Persediaan obat-obatan harus disesuaikan dengan besarnya kebutuhan 
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pengobatan. Karena persediaan obat yang tidak lancar akan menghambat layanan 

kesehatan, hal ini disebabkan karena obat tidak tersedia pada saat dibutuhkan. 

Tetapi sebaliknya bila obat tersedia berlebihan maka dapat menyebabkan 

penyimpangan, pemborosan atau menurunnya kualitas obat, karena obat yang 

disimpan akan menjadi kadaluarsa. Hal ini tentu saja akan mengurangi fungsi 

obat, bahkan dapat membahayakan jika diberikan kepada pasien. 

Mengingat bahwa jumlah persediaan obat melibatkan jumlah barang dan 

nilai yang sangat besar, maka dapat dimengerti mengapa persediaan obat 

merupakan aspek yang penting dan memerlukan perhatian-perhatian yang sangat 

besar dari manajemen rumah sakit. Sehingga manajer dalam hal ini bagian logistik 

harus mengatur komposisi pembelian tiap jenis obat agar diperoleh hasil yang 

optimal. Hal ini dapat dilakukan melalui pengelolaan pesediaan obat yang efektif, 

sehingga tujuan awal rumah sakit dapat tercapai. 

Persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang cukup besar jumlahnya, 

sehingga merupakan aktiva yang penting dan membutuhkan perhatian yang besar 

dalam mengembangkan teknik pengendalian untuk memelihara saldo persediaan 

yang cukup besar dengan biaya terkecil. 

Pengelolaan persediaan obat yang baik akan menunjang tercapainya tujuan 

rumah sakit untuk memberikan mutu pelayanan kesehatan yang terbaik kepada 

masyarakat. Semua itu dapat tercapai apabila seluruh aktivitas pengelolaan 

dijalankan secara efisien dan efektif. Efektivitas kerja mendukung terciptanya 

efisiensi biaya pada setiap aktivitas yang dilakukan sehingga rumah sakit dapat 

mengantisipsi setiap kondisi yang tersedia pada masa datang. 

Audit operasional merupakan salah satu alat yang dapat membantu 

manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja serta alat untuk 

menilai pengendalian intern yang diterapkan. Dengan demikian untuk mengetahui 

apakah fungsi pengelolaan telah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mampu 

meningkatkan efektivitas pengelolaan persediaan obat, maka dilakukan audit yang 

berkaitan dengan hal tersebut. 
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Berdasarkan uraian di muka, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi 

dengan judul “Audit Operasional atas Prosedur Pengelolaam Persediaan 

Obat dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Bagian Persediaan (Studi 

kasus pada RS. Santo Yusuf, Bandung).” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan pada point 

sebelumnya, maka penulis mengidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pengelolaan persediaan yang dijalankan oleh rumah 

sakit? 

2. Apakah prosedur pengelolaan persediaan yang dilakukan telah berjalan 

dengan baik, sehingga dapat membantu rumah sakit dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan? 

3. Bagaimana peranan audit operasional dalam upaya membantu manajemen 

mengidentifikasi msalah-masalah yang ada dan yang mungkin terjadi, 

sehubungan dengan prosedur pengelolaan persediaan obat yang dilaksanakan 

rumah sakit? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Maksud diadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang akan 

penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini, dan merupakan salah satu syarat 

untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas 

Widyatama Bandung. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur pengelolaan persediaan yang dijalankan oleh 

Rumah Sakit Santo Yusuf, Bandung.   

2. Untuk mengetahui pengelolaan persediaan yang dilakukan telah berjalan 

dengan baik dan dapat membantu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

Rumah Sakit Santo Yusuf, Bandung. 

3. Untuk menilai sejauh mana audit operasional dapat berperan dalam membantu 

manajemen mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan yang mungkin 
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akan terjadi sehubungan dengan prosedur pengelolaan persediaan obat di RS. 

St. Yusuf, Bandung, dalam upaya meningkatkan efektivitas bagian persedian. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari data yang berhasil dikumpulkan sebagai penelitian dan studi 

kepustakaan yang dilakukan penulis, maka diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi: 

1. Rumah Sakit Santo Yusuf, Bandung yang menjadi objek penelitian. 

Dari penelitian ini diharapkan Rumah Sakit Santo Yusuf, Bandung, 

memberikan informasi beupa hasil penelitian, yang diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai bahan masukan dalam usaha mengelola 

persediaan, sehingga pihak manajemen mendapat tambahan informasi dalam 

mengadakan perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan 

pengelolaan persediaan yang ada sekarang. 

2. Pembaca. 

Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut 

dan sebagai tambahan wawasan pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan 

serta berguna bagi pembaca dalam penulisan skripsi. 

3. Penulis. 

Penelitian ini memberikan pengalaman yang sangat berharga, terutama untuk 

menambah pengetahuan dalam bidang audit operasional terhadap persediaan 

rumah sakit. Selain itu, skripsi ini bermanfaat untuk melatih penulis dalam 

membandingkan teori-teori yang diperoleh dengan praktik di lapangan, selain 

itu juga sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sidang sarjana di Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Seorang pimpinan rumah sakit, seperti halnya di perusahaan, untuk 

melaksanakan tugas-tugas dan pengawasan secara efektif maka harus dilakukan 

pendelegasian wewenang dan tanggung jawab di antara karyawannya. Dengan 
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diberikannya wewenang kepada orang lain, maka akan diperlukan suatu 

pengendalian atas wewenang yang diberikan agar tujuan orang dapat tercapai. 

Untuk mencapai tujuan itu, maka perlu ditetapkan dan diterapkan 

kebijakan dan prosedur yang terangkum dalam suatu pengendalian intern. Untuk 

organisasi yang bergerak di bidang jasa, ini merupakan suatu hal yang penting 

karena persediaan merupakan aset utama untuk menunjang aktivitas organisasi. 

Oleh karena itu, khusus untuk persediaan obat-obatan diperlukan suatu cara 

penanganan yang ekstra hati-hati dan teliti. Oleh karena itu, bagian persediaan 

memerlukan prosedur pengelolaan yang baik dan benar, banyaknya jenis obat 

dalam persedian rumah sakit, mengakibatkan pengendalian yang harus dilakukan 

menjadi lebih sulit. Pengendalian persediaan yang buruk dapat mengakibatkan 

kerugian yang besar bagi perusahaan. Misalnya, kerugian karena kadaluarsa obat 

yang disebabkan perputaran persediaan yang lamban, pencuriaan obat oleh 

karyawan rumah sakit dengan cara pemalsuan dokumen, dan lain sebagainya. 

Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan tersebut, maka perusahaan perlu 

menciptakan dan menerapkan suatu sistem pengendalian atas prosedur 

pengelolaan persediaan yang memadai. 

Pelaksanaan sistem pengendalian manajemen harus dilakukan secara 

terus-menerus, karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang melekat, seperti 

karyawan salah menafsirkan instruksi, kecerobohan, adanya persekongkolan, 

situasi dan kondisi yang telah berubah dan kemajuan teknologi, sehingga 

diharapkan sistem pengendalian yang ada cukup memadai dari waktu ke waktu. 

Audit yang dilakukan terhadap suatu kegiatan atau fungsi dalam perusahaan 

selama tujuannya untuk menentukan efektivitas dan efisiensi setiap bagian 

organisasi disebut audit operasional. Untuk itu diperlukan suatu audit operasional 

yang bertujuan untuk meninjau kembali apakah suatu kabijakan, prosedur dan 

pengendalian fisik yang berkaitan dengan persediaan telah memadai dan dapat 

diandalkan. Hal ini sesuai bahwa audit operasional merupakan salah satu teknik 

pengendalian untuk mengevaluasi efektivitas dari prosedur operasi perusahaan. 
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Audit operasional menurut Arens, et al (2006: 14) yang dikutip oleh Amir 

Abadi Yusuf : 

“Audit operasional adalah suatu tinjauan atau review terhadap bagian dari 
prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai keefisienan 
dan keefektifannya. Audit ini dilaksanakan dengan disertai tanggung 
jawab untuk mengungkapkan dan memberi informasi kepada manajemen 
mengenai berbagai masalah operasional, meskipun tujuan utama 
sebenarnya adalah membantu manajemen untuk memecahkan berbagai 
masalah dengan merekomendasikan berbagai tindakan yang diperlukan.”  

 

Jadi pada prinsipnya audit operasional bertujuan memeriksa apakah suatu 

kegiatan telah berjalan sesuai dengan yang telah diharapkan, menilai efektivitas 

kegiatan tersebut serta memberikan rekomendasi untuk tindakan perbaikkan dan 

penyempurnaan. 

Audit operasional adalah evaluasi yang bebas selektif dan analitis atas 

suatu kegiatan, program atau fungsi dengan tujuan untuk memberikan saran-saran 

perbaikan pada objek yang diperiksa, sehingga dalam audit operasional, 

pemeriksa dituntut untuk dapat menggunakan pengendalian intern sehingga 

tindakan kecurangan, kelalaian dan kesalahan dapat dikurangi serendah mungkin.  

Definisi audit operasional menurut Arens, et al (2006:14), mendefinisikan 

pemeriksaan operasional sebagai berikut: 

“An operasional audits its a review of any part of an organizations 

operating procedurs and methods for purpose of evaluating efficiency and 

effectiveness” 

 
Pada saat audit ini selesai dilakukan, maka biasanya pihak auditor akan 

memberikan rekomendasi mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan 

untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang tidak diinginkan sehubungan dengan 

prosedur pengelolaan persediaan, 

Dari uraian di atas, penulis merumuskan hipotesis: “Audit operasional 

atas prosedur pengelolaan persediaan yang dijalankan perusahaan secara 

efektif dapat berperan dalam menunjang efektivitas bagian persediaan. 

(Studi kasus pada RS. St. Yusuf, Bandung)” 
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1.6 Objek dan Metode Penelitian 

1.6.1 Objek Penelitian 

Yang menjadi objek penelitian adalah salah satu badan usaha yang 

bergerak di bidang pelayanan jasa kesehatan masyarakat umum yaitu Rumah 

Sakit Santo Yusuf, Bandung. 

 

1.6.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan urut-urutan kerja yang harus dilakukan 

dalam melakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang 

digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian 

yang yang dilakukan 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. Sedangkan, pendekatan yang digunakan adalah jenis studi survei 

melalui penyebaran kuesioner dan observasi pada objek penelitian. 

Pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan 

beberapa teknik yang biasa dilakukan dalam penelitian, melakukan metode studi 

kasus, yaitu dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder. 

1. Pengumpulan Data Primer (Penelitian Lapangan/ Field Research) 

Yaitu dengan melihat secara langsung pokok-pokok permasalahan dari objek-

objek yang diteliti dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-

pihak yang terkait dengan objek penelitian, observasi langsung atas kegiatan 

yang sedang berjalan, pengumpulan dokumen Rumah Sakit Santo Yusuf, 

Bandung serta daftar pemeriksaan. Adapun alat pengumpulan data yang 

digunakan penulis adalah: 

a) Observation (Observasi) 

Yang dimaksud dengan Observation Technique yaitu melakukan 

pengamatan sekilas terhadap objek yang diteliti dengan tujuan untuk 

mengidentifikasikan dengan cepat letak-letak permasalahan. 
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b) Interview (Wawancara) 

Interview Technique yaitu melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang 

terkait dengan objek yang diteliti (misalnya seperti manajer, 

karyawan/karyawati Rumah Sakit Santo Yusuf, Bandung) dengan maksud 

untuk mengangkat ke permukaan letak-letak permasalahan yang telah 

teridentifikasi sambil dilakukan pendalaman. 

c) Questioner (Kuesioner) 

Yang dimaksud dengan Questioner Technique yaitu teknik untuk 

mengumpulkan data dari objek yang diteliti dengan jalan menyebarkan 

selebaran yang berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh 

responden atau pihak-pihak tertentu. 

2. Pengumpulan Data Sekunder (Penelitian Kepustakaan/ Library Research) 

Dalam penelitian ini, penulis membaca dan mempelajari buku-buku literatur, 

referensi yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, untuk 

memperoleh data sekunder. Kemudian akan digunakan sebagai landasan 

pemikiran teoritis, di dalam melihat dan membahas kenyataan yang ditemukan 

ketika melaksanakan penelitian dan mempertanggungjawabkan hasil analisa 

tersebut dalam pembahasan masalah. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan pada RS. St. Yusuf Bandung Jalan Cikutra 

No. 7,  Bandung. Waktu yang digunakan dalam penelitian dari Januari 2007 

sampai dengan Februari 2007. 


