
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Konsep Peranan 

 Sebelum membahas mengenai skripsi ini lebih jauh, perlu diketahui  apa 

yang dimaksud dengan peranan. 

 Pengertian peranan menurut Komarudin (1994:768) adalah: 

 “Peranan adalah: 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang dalam 

manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok. 

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang menjadi karakteristik yang ada 

padanya. 

5. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat.” 

Definisi diatas dapat memberikan petunjuk bahwa yang melakukan suatu 

peranan adalah sesuatu yang nyata atau konkrit bukan sesuatu yang abstrak. jadi 

yang dimaksud dalam skripsi ini adalah untuk mempelajari apakah pemeriksaan 

intern berperan dalam memberikan nilai tambah bagi peningkatan pelayanan jasa 

rawat inap. 

 

2.2 Audit 

2.2.1 Pengertian Audit 

 Pada dasarnya yang dimaksud dengan audit adalah suatu tindakan 

membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang 

seharusnya. 

 Menurut American Accounting Association (AAA) yang dikutip oleh 

Robertson dan Louwers dkk (2002:7), pengertian auditing adalah: 

“Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluation 

evidence regarding about economic action and events to certain the 
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degree of correspondence between those assertion and established 

criteria and communicating the results to interested users.” 

 Pengertian auditing berdasarkan definisi di atas adalah proses yang 

sistematis atas perolehan dan pengevaluasian bukti secara objektif mengenai 

asersi dan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para 

pengguna yang tertarik. 

 Definisi menurut Arens et al (2006:11) adalah: 

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 

information to determine and report an the degree of correspondence 

between the information and established criteria. Auditing should be 

done by a competence independent person.” 

 Bedasarkan pengertian diatas auditing adalah proses pengumpulan dan 

pengevaluasian bahan bukti mengenai informasi dengan kriteria yang tersedia. 

Auditing harus dilakukan oleh orang yang independen. 

 Sesuai definisi diatas, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan 

yaitu:  

1. Proses yang sistematis 

Auditing merupakan suatu proses yang sitematis, artinya proses 

tersebut menggambarkan serangkaian langkah atau prosedur yang 

logis, terstruktrur dan diorganisasikan dengan baik. Selain itu, proses 

auditing dilaksanakan dengan formal. 

2. Information and established criteria 

Untuk melakukan audit, perlu adanya suatu informasi yang dapat 

diuji dan standar yang dipakai auditor dalam mengevaluasi 

informasi. Informasi dapat berupa laporan keuangan, laporan tentang 

pelaksanaan kegiatan suatu unit organisasi, laporan pajak dan 

sebagainya. Kriteria  yang digunakan untuk mengevaluasi informasi 

tergantung pada informasi yang telah diaudit. Kriteria dapat berupa 

prinsip akuntansi yang berlaku umum, standar penyelesaian 

pekerjaan, anggaran, dan sebagainya. 
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3. Accumulated and evaluating evidence 

Bukti didefinisikan sebagai informasi yang dipakai auditor untuk 

menetapkan apakah informasi yang diaudit itu sesuai dengan kriteria 

yang ada. Bukti dapat berbentuk pernyataan dari klien, surat dari 

pihak luar atau observasi langsung oleh auditor. Kegunaannya adalah 

untuk menentukan apakah sesuai dengan kriteria yang ada. Seorang 

auditor dituntut untuk mampu mengumpulkan bukti-bukti yang 

cukup kompeten. 

4. Competent, independent person 

Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dalam arti 

mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar teknis profesi. 

Artinya seorang auditor harus memahami tipe-tipe dan jumlah bukti 

yang harus dikumpulkan sehingga dapat dijadikan dasar untuk 

mengambil simpulan hasil audit. Selain itu auditor harus independen, 

artinya mampu membebaskan dirinya dari pihak-pihak yang 

berkaitan dengan penugasan auditing. 

5. Reporting  

Tahap akhir dari proses audit adalah laporan audit, yang berisi 

temuan-temuan. Laporan berisi pernyataan pendapat atau simpulan 

menganai tingkat kesesuaian dengan informasi dan kriteria yang 

ditetapkan. 

 

2.2.2 Jenis-jenis audit 

 Arens et al (2006:13) membagi audit menjadi: 

  “Audit terbagi menjadi: 

1. Operational Audits (Audit Operasional) 

Suatu tinjauan audit terhadap setiap bagian dari prosedur dan metode 

operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitas 

kegiatan entitas tersebut. Pada akhir kegiatan audit operasional 

biasanya diajukan saran-saran rekomendasi kepada manajemen 

untuk meningkatkan kualitas operasi perusahaan. 
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2. Compliance Audits (Audit Ketaatan) 

Audit ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu kegiatan atau 

orgasnisasi yang telah diperiksa telah mengikuti prosedur atau 

peranan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak otoritas yang lebih 

tinggi. Hasil audit ini biasanya dilaporkan kepada pihak manajemen. 

Pihak manajemen merupakan pihak yang paling berkepentingan atas 

ada tidaknya ketaatan terhadap prosedur atau peraturan tertentu.  

3. Audits of Financial Statement (Audit atas Laporan Keuangan) 

Audit keuangan dilaksanakan dalam rangka menentukan apakah 

laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan menurut standar 

yang telah ditetapkan. Standar yang umum digunakan di Indonesia 

adalah Standar Akuntansi Keuangan. Adapun alasannya dilakukan 

audit pemisahan kepentingan antara pemilik dan manajemen 

perusahaan. Pihak pemilik ingin mengetahui apakah manajemen 

yang telah diberi wewenang untuk mengelola perusahaan, telah 

benar-benar melaporkan kondisi keuangan perusahaan dan hasil 

kegiatannya dengan seksama dan wajar.” 

 

2.2.3 Manfaat Audit 

 Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari proses audit: 
 

a. Merumuskan masalah-masalah dalam organisasi 

 Perumusan masalah dalam suatu organsiasi merupakan hal sangat 

penting. Kadangkala, dalam suatu organisasi manajemen organisasi tidak 

mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam organisasi 

tersebut. 

   Ketidakmampuan tersebut bukan berasal dari aktor manajemen 

organisasi, tetapi karena masalah dalam organisasi tidak dipersepsikan 

secara sama oleh manajemen organisasi. Dan kadangkala manajemen tidak 

tahu atau tidak dapat memahami masalah yang terjadi dilingkungannya. 

Oleh karena itu, organisasi memerlukan orang-orang yang mampu 

menunjukan masalah dengan jitu. 
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  Masalah dalam suatu organisasi timbul manakala sesuatu yang 

terjadi dalam organisasi tidak sesuai dengan seharusnya atau tidak sesuai 

dengan yang diinginkan. Dengan kata lain, masalah timbul bila terdapat 

ketidaksesuaian antara yang terjadi dengan yang seharusnya. 
 

b. Mendorong efektifitas dan atau efisiensi organsiasi 

   Audit operasional dapat mengidentifikasikan ketidaksesuaian 

antara yang terjadi dengan yang seharusnya. Ketidaksesuaian tersebut 

dapat berupa sesuatu yang inefektif dan inefisien. Manajemen organisasi 

dapat melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan. Dengan 

demikian, auditing dapat mendorong efektifitas dan efisiensi suatu 

organisasi. 
 

c. Meningkatkan keandalan laporan keuangan 

   Audit atas laporan keuangan dilakukan untuk menilai apakah 

laporan keuangan yang telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi 

yang berlaku umum, laporan keuangan tersebut dapat dikatakan andal. 

Oleh karena itu, dengan audit atas laporan keuangan akan terdorong dapat 

diandalkannya penyajian laporan keuangan. 
 

d. Mendorong ketaatan terhadap peraturan atau perundang-undangan yang 

berlaku 

   Audit ketaatan dilaksanakan untuk menilai ketaatan seseorang atau 

unit organisasi terhadap peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan demikian, auditing dapat mendorong dipatuhinya peraturan-

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.2.4 Proses Audit 

 Proses audit merupakan penelusuran yang dilakukan auditor melalui 

pemikiran kritis, sistematis, analitis dan evaluasi secara cermat. 

 Langkah-langkah proses audit meliputi: 

1. Penetapan auditee. Auditee adalah suatu unit organisasi yang dijadikan 

sasaran unit. 
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2. Perencanaan audit, yang terdiri dari: 

a.  Penetapan tujuan dan ruang lingkup audit 

b. Pemahaman informasi umum 

c.  Penetapan team audit 

d. Preliminary communication (komunikasi pendahuluan) 

e.  Preliminary audit program (program audit pendahuluan) 

f.  Perencanaan audit program  

g. Perancangan laporan audit 

h. Persetujuan program audit  

3. Preliminary survey (survey pendahuluan) 

4. Internal control description and analysis (analisis dan deskripsi 

pengendalian intern) 

5. Expanded testing (perluasan pengujian) 

6. Findings and recommendation (temuan dan rekomendasi) 

7. Reporting (pelaporan) 

8. Follow-up (tindak lanjut) 

9. Evaluation of the audit (evaluasi audit) 

 

2.2.5 Laporan Audit 

 Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam 

berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut auditor 

menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keungan auditan. Pendapat 

auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa 

laporan audit baku. 

 Laporan audit penting sekali dalam suatu audit atau proses atestasi lainnya 

karena laporan menginformasikan pemakai informasi mengani apa yang 

dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Dari sudut pandang 

pemakai, laporan dianggap sebagai produk utama dari proses atestasi. 

 Pembuatan laporan audit adalah langkah terakhir dari seluruh proses audit. 

Alasan mengapa dipelajari sekarang karena dapat dijadikan dasar untuk 

mempelajari cara mengumpulkan bahan bukti. 
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Beberapa hal yang terkait dengan kegiatan pelaporan yaitu: 

1. Pengembangan temuan audit yang didukung dengan bukti yang handal, 

dimana temuan audit yang berhasil ditemukan oleh auditor dalam proses 

pemeriksaan dikembangkan dan diperketat dengan bukti-bukti yang 

handal dan memadai. 

2. Penetapan rekomendasi yang tepat, dimana dari hasil temuan audit yang 

ada dibuat rekomendasi yang tepat yang diharapkan dapat diterima dengan 

baik oleh auditee. 

3. Ketepatan waktu penyelesaian laporan audit, dimana laporan audit harus 

siselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan. 

4. Distribusi laporan audit, di mana laporan audit diperuntukan pada pihak-

pihak yang tepat dan berkepentingan. 

 

2.3 Audit Internal 

2.3.1 Pengertian Audit Internal 

 Kegiatan audit internal menguji dan menilai efektifitas dan kecukupan 

sistem pengendalian internal yang ada dalam orgasnisasi. Tanpa fungsi audit 

internal, dewan direksi dan atau dewan pimpinan unit tidak memiliki sumber 

informasi internal yang bebas mengenai kinerja organisasi. 

 Dalam perkembangannya, terdapat beberapa pendapat yang 

mendefinisikan audit internal. Menurut Hartadi (1991:36) adalah sebagai berikut : 

“Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu 

organisasi guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan 

perusahaan guna memberi saran-saran manajemen.” 

Pada musim semi tahun 1999 Guidance Task Force (GTF) menyerahkan 

definisi audit internal yang sebagai berikut: 

“Audit Internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif 

yang dikelola secara independen di dalam organisasi dan diarahkan oleh 

filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan operasional perusahaan.” 
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Menurut Mulyadi (2002:210) menyatakan bahwa audit internal adalah 

sebagai berikut : 

“Pertimbangan auditor atas fungsi audit internal dalam audit atas laporan 

keuangan memberikan panduan bagi auditor independent dalam 

mempertimbangkan pekerjaan auditor intern dan dalam menggunakan 

pekerjaan auditor intern untuk membantu pelaksanaan audit atas laporan 

keuangan klien” 

Pengertian audit internal menurut Standar Profesi Audit Internal (2004:9) 

adalah sebagai berikut : 

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang 

independent dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah 

dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu 

organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang 

sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses governance.” 

 Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa internal 

audit merupakan: 

1. Suatu aktivitas independen dan objektif 

2. Aktivitas pemberian jaminan keyakinan dan konsultasi 

3. Dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan 

kegiatan operasi organisasi 

4. Membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya 

5. Memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan keefektivan manajemen risiko 

pengendalian dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi. 
 

 Jika diterjemahkan secara bebas, audit internal merupakan suatu fungsi 

penilaian yang objektif dan sistematis oleh auditor internal tentang kegiatan dan 

pengendalian dalam suatu organisasi untuk meyakinkan bahwa informasi 

keuangan dan operasi telah diidentifikasikan dan diminimalisasi, peraturan, 
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kebijakan dan prosedur telah ditaati, serta meyakinkan bahwa sasaran perusahaan 

telah dicapai secara efektif.  

 

2.3.2 Latar Belakang Munculnya Audit Internal 

 Sebagaimana aktvitas lainnya, audit internal muncul karena adanya suatu 

kebutuhan mendesak yang dihadapi manajer. Secara sederhana seseorang 

dikatakan telah melaksanakan fungsi audit internal jika ia memeriksa kembali 

pekerjaan yang telah dilakukannya. Ia akan menilai seberapa baik kualitas 

pekerjaannya, dan bagaimana caranya agar ia dapat melakukan pekerjaan itu 

secara lebih baik di masa yang akan datang. Jika ada orang kedua yang ikut 

terlibat dalam audit ini, dapat dikatakan bahwa fungsi audit internal telah 

diperluas karena meliputi juga tinjauan dari orang kedua tersebut. 

 Di perusahaan-perusahaan kecil dengan operasi perusahaan yang belum 

terlalu rumit dan kompleks, para manajer atau pemilik biasanya mengawasi 

langsung seluruh kegiatan perusahaan. Dalam situasi ini fungsi audit internal 

dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi atau peran dasar manajemen. 

 Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan operasi perusahaan yang 

semakin besar dan kompleks, dirasakan sangat tidak memungkinkan bagi para 

manajer atau pemilik untuk meninjau sendiri seluruh kegiatan operasi secara 

langsung, ia harus dibantu oleh satu pihak atau kelompok individu yang 

bertanggungjawab meninjau kegiatan operasi perusahaan secara langsung dan 

melaporkannya pada manajer perusahaan. 

 Penugasan audit internal (selanjutnya disingkat AI) pertama kali biasanya 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan/ organisasi. Yang 

menjadi perhatian utama manajer pada awalnya adalah hal-hal seperti apakah 

asset organisasi telah diamankan secara tepat, apakah prosedur dan kebijakan 

yang diterapkan organisasi telah dijalankan, apakah transaksi telah dicatat secara 

akurat. 

 Sampai tingkat tertentu, pekerjaan AI dipandang berhubungan erat dengan 

pekerjaan audit eksternal. Karenanya AI dipandang memainkan peranan yang 

sangat sempit. Di saat yang bersamaan, AI memandang dirinya sebagai organisasi 

dengan tanggung jawab yang terbatas dalam organisasi hanya dipandang sebagai 

  16



auditor keuangan organisasi, dan lebih sering dianggap seorang polisi daripada 

rekan kerja. 

 Dalam beberapa periode ini, situasi banyak berubah terutama 

perkembangan perekonomian yang tidak menentu yang selalu menunjukan grafik 

yang turun naik. Pertumbuhan dan perkembangan organisasi menimbulkan 

masalah yang makin kompleks bagi para manajer. Untuk menyelesaikan masalah 

ini, manajer mulai mendayagunakan peran dan jasa para AI. Mereka 

menempatkan AI sebagai bagian dari organisasi, mereka juga meminta para AI 

meningkatkan kualitasnya dan mengganti sistem pelaporannya. Hal ini membuat 

banyak AI membuat laporan pada direktur utama dan secara rutin mengadakan 

pertemuan dengan dewan komisaris perusahaan. 

 Pada awalnya para auditor sangat gembira dengan perubahan ini. Tetapi 

kemudian ia mengalami kesulitan dalam melaksankan tugasnya, terlebih para AI 

yang di didik dengan metode audit keuangan yang tradisional. Mereka cenderung 

menerapkan gaya bermusuhan dalam melakasanakan tugasnya dan tidak disukai 

para manajer. 

 Hal yang dibutuhkan AI saat ini adalah pandangan luas serta pemahaman 

terhadap berbagai proses manajerial yang berkaitan dengan manusia yang 

mendasari fungsi AI. Oleh karena itu, AI harus bertindak professional dalam 

segala hal, agar ia tidak dipandang sebagai seorang pemangsa yang tidak dapat 

diduga tingkah laku dan tabiatnya. 

 

2.3.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

 Tujuan diadakannya AI adalah untuk memberikan jasa kepada pimpinan, 

dengan cara melakukan evaluasi atau pemeriksaan terhadap kegiatan perusahaan. 

Audit diarahkan untuk membantu semua anggota organisasi agar dapat 

melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif dan efisien. Untuk tujuan tersebut 

para AI akan memberi berbagai analisi, penilaian, rekomendasi, nasihat dan 

informasi yang berhubungan dengan aktiva yang diperiksa. Tujuan audit 

melakukan pada pengembangan pengawasan efektif dengan biaya yang wajar. 

Dalam anggaran dasar perusahaan harus dijelaskan tentang tujuan AI, 

menegaskan lingkup pekerjaan yang tidak dibatasi, dan menyatakan bahwa para 

  17



auditor tidak memiliki kewenangan/ tanggungjawab dalam kegiatan-kegiatan 

yang diperiksanya.    

 Ruang lingkup audit internal menurut Konsorsium Organisasi Profesi 

Audit Internal yang tercantum dalam Standar Profesi Audit Internal 2100 

(2004:13) adalah: 

“Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan 

governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan 

menyeluruh.” 

 Berdasarkan pengertian di atas maka ada tiga kegiatan yang dilakukan 

oleh audit internal yang tercantum dalam SPAI, yaitu: 

2110 Pengelolaan Risiko 

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara 

mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem 

pengendalian. 
 

2120 Pengendalian 

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara 

pengendalian intern yang efektif dan efektivitas pengendalian tersebut, serta 

mendorong peningkatan pengendalian intern serta berkesinambungan. 
 

2120.1 – Berdasarkan hasil penilaian risiko, fungsi audit internal harus 

mengevaluasi kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian intern, yang 

mencakup governance, kegiatan operasi dan sistem organisasi. Hal ini 

harus mencakup: 
 

a. Efektifitas dan efisiensi kegiatan operasi. 

b. Keandalan dan integritas informasi. 

c. Kapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Pengamanan asset organisasi. 
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  2120.2 – Fungsi audit internal harus memastikan sampai sejauh mana 

sasaran dan tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan dan sejalan 

dengan sasaran dan tujuan organisasi. 
 
  2120.3 – Auditor internal harus mereview kegiatan operasi dan program 

untuk memastikan sampai sejauhmana hasil-hasil yang diperoleh konsisten 

dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 
 
  2120.4 – Untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern diperlukan 

kriteria yang memadai. 
 
2130 Proses Governance 

Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang 

sesuai untuk meningkatkan proses governance dalam mencapaian tujuan-tujuan 

berikut: 

a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam 

organisasi. 

b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan 

akuntabilitas. 

c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada 

unit-unit yang tepat di dalam organisasi. 

d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, dan 

mengkomunikasikan di antara pimpinan, dewan pengawas, auditor 

internal dan eksternal serta manajemen. 
 

  2130.1 – fungsi auditor internal harus mengevaluasi rancangan, 

implementasi dan efektifitas dari kegiatan, program dan sasaran organisasi yang 

berhubungan dengan etika. 

 Dengan demikian, ruang lingkup dan tujuan audit internal sangat 

tergantung besar kecilnya organisasi dan permintaan dari manajemen organisasi 

yang bersangkutan. 
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2.3.4  Independensi 

  Independensi dalam audit internal artinya audit internal harus mandiri dan 

terpisah dari kegiatan yang diperiksanya dan pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan di dalam kegiatan tersebut. Fungsi audit internal dianggap mandiri 

apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian 

seorang auditor dan profesionalinya akan membuat penilaian terhadap 

pemeriksaannya lebih objektif, tidak bias, tidak dibatasi, dan melaporkan temuan-

temuannya apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif organisasi. 

  Menurut Sawyer (2005:35-36) yang dikutip dari buku “The Philosophy of 

Auditing” karangan Mautz dan Sharaf, terdapat beberapa indicator independensi 

professional yang diperuntukan bagi auditor internal yang ingin bersikap objektif 

diantaranya: 

 “1. Independensi dalam program audit : 

a. Bebas dari intervensi manajerial atas program audit. 

b. Bebas dari segala intervensi atas prosedur audit. 

c. Bebas dari segala persyaratan untuk penugasan audit selain yang 

memang disyaratkan untuk sebuah proses audit. 

2. Independensi dalam verifikasi : 

a. Bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva, dan 

karyawan yang relevan dengan audit yang dilakukan. 

b. Mendapatkan kerja sama yang aktif dari karyawan manajemen 

selama verifikasi audit. 

c. Bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi audit 

3. Independensi dalam pelaporan : 

a. Bebas dari pengawasan wajib memodifikasi dampak atau 

signifikansi dari fakta-fakta yang dilaporkan. 

b. Bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan hal-hal yang signifikan 

dalam laporan audit.” 
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  Tetapi dalam kenyataannya terdapat banyak hal yang dapat menggangu 

independensi seorang auditor, diantaranya: 

1. Adanya imbalan uang dalam jumlah yang sangat besar yang diberikan pihak 

yang berkepentingan. 

2. Adanya hubungan yang sangat dekat antara klien dan auditor diluar 

kepentingan pekerjaannya. 

3. Adanya teror yang dilakukan pihak klien terhadap seorang auditor. 

 Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:8) SPAI 1110, 

menyatakan bahwa: 

“Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan 

fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan 

meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang 

memadai terhadap pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi” 

  Objektif adalah sikap mental bebas yang tidak memihak dan menilai 

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi dalam melakukan pemeriksaan. 

 

2.3.5  Tahap-tahap Proses Pelaksanaan Audit Internal 

 Menurut Sukrisno Agoes (2004:125) tahap-tahap pelaksanaan audit 

internal adalah sebagai berikut: 

“Langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor intern dalam melakukan 

proses audit terdiri dari : 

a. Audit plan (Perencanaan audit). 

b. Audit program (Program audit). 

c. Audit procedures and audit teknik (Prosedur audit dan teknik audit). 

d. Audit risk and materiality (Risiko audit dan materialitas).” 

  Dari tahap-tahap audit diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Perencanaan audit 

Perencanaan audit meliputi : 

a. Penetapan tujuan dan ruang lingkup audit. 

b. Memperoleh informasi pendahuluan atas aktivitas yang akan diaudit. 
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c. Penetapan sumber-sumber daya yang perlu untuk pelaksanaan audit. 

d. Komunikasi dengan semua pihak yang memerlukan audit. 

e. Melaksanakan survey lapangan. 

f. Membuat laporan audit. 

g. Menentukan waktu dan pihak yang akan menerima hasil audit 

h. Memperoleh persetujuan perencanaan pekerjaan audit. 
 

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi 

Proses pengujian dan evaluasi meliputi : 

a. Informasi dikumpulkan dari seluruh pihak yang terlibat dengan sasaran 

dan ruanglingkup audit. 

b. Informasi harus cukup, dapat dipercaya, relevan dan berguna sebagai 

dasar temuan audit dan rekomendasi. 

c. Prosedur audit, meliputi teknik pengujian dan teknik pengambilan 

sampel yang digunakan. 

d. Mengumpulkan analisis, interpretasi dan dokumentasi informasi-

informasi. 

e. Menyiapakan kertas kerja audit. 
 

3. Mengkomunikasikan hasil audit 

Tahapan ini meliputi : 

a. Memberikan laporan audit. 

b. Mendiskusikan laporan yang didapat dari hasil temuan dan 

rekomendasi audit. 

c. Laporan harus objektif, jelas, bersifat konstruktif dan tepat waktu 

sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

d. Kepala audit internal harus menelaah ulang laporan tersebut dan 

memberikan persetujuan atas laporan tersebut. 
 

4. Tindak lanjut 

Audit internal harus memonitor dan mengawasi apakah tindak lanjut yang 

diperlukan sudah dilaksanakan atau apakah manajemen perusahaan telah 

mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan hasil 

audit internal. 

 

  22



2.3.6 Laporan Hasil Audit Internal 

  Laporan audit dibuat setelah proses audit selesai dilaksanakan, dalam 

laporan ini auditor internal menginformasikan seluruh hasil temuan dan auditor 

internal memberikan simpulan dari hasil auditnya dan laporan audit internal harus 

mencakup tujuan, ruang lingkup audit serta rekomendasi yang sifatnya 

membangun.  

  Laporan audit yang efektif sangat bermanfaat bagi manajemen. Efektifnya 

laporan audit sangat tergantung pada kualitas pekerjaan yang telah dilakukan 

sebelumnya. Tetapi harus diperhatikan bahwa pekerjaan yang baikpun akan 

kurang berarti apabila penyajian laporan hasil audit kurang memadai. Hal ini 

seperti yang dikatakan Lawrence B.Sawyer’s (2005:73) sebagai berikut : 

“laporan hasil audit internal terdiri dari : 

a. Temuan-temuan yang dilaporkan telah diberi referensi ulang dengan 

memadiai ke dokumen pendukung. 

b. Bukti tersedia mendukung terlaksananya audit dengan lingkup 

perusahaan.” 

    Menurut Arifin Wirakusuma dan Sukrisno Agoes (2003:52) dalam 

menyusun laporan audit harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini : 

“Dalam menyusun laporan audit, auditor harus mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Komunikasi dengan auditor pendahulu. 

b. Bila klien tidak mengizinkan tersebut dalam komunikasi dengan 

auditor pendahulu, jangan terima penugasan, sebelum dilakukan 

investigasi lain yang cukup. 

c. Bila calon klien belum di audit akuntan publik lain, lakukan investigasi 

yang cukup tentang integritas dan reputasi klien. 

d. Evaluasi kemungkinan adanya manajemen fraud. 

e. Bila auditor memutuskan menerima penugasan, walaupun ada potensi 

manajemen fraud, maka seluruh staf auditor harus diberitahu mengenai 

potensi ini.” 
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2.3.7 Kegiatan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Internal 

    Setelah laporan auditor di terbitkan maka audit internal harus melakukan 

tindak lanjut atas hasil temuan yang tidak efektif dan/ atau tidak efisien. Seorang 

auditor memberikan rekomendasi mengenai pemecahan masalah yang ditemukan, 

hal ini dilakukan agar kegiatan operasi perusahaan yang tidak efektif dan tidak 

efisien dapat menjadi efektif dan efisien.  

  Tindak lanjut merupakan hal penting karena, agar dapat memastikan 

bahwa kegiatan operasional yang tidak efektif dan tidak efisien dapat dihindarkan 

setidaknya dapat dikurangi. 

 

2.4  Nilai Tambah 

  Setiap organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai, hal ini terbukti 

dengan ditetapkannya Visi dan Misi organisasi yang harus dicapai. Visi dan Misi 

ini merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan, apabila visi dan 

misi ini telah tercapai maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berhasil 

dalam menjalankan organisasinya. Selain dari visi dan misi yang ingin dicapai, 

organisasi pun memiliki keinginan untuk memperoleh nilai tambah yang lebih 

dari semua aktivitas yang di jalankan organisasi tersebut. 

Beberapa definisi sederhana mengenai nilai tambah :  

1. Di atas rata-rata 

2. Memberikan lebih dari yang diharapkan 

3. Memiliki kualitas unggul 

4. Tidak hanya good tapi great 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai tambah adalah suatu 

kualitas di atas rata-rata yang bersifat progresif. Salah satu contoh sederhana 

mengenai nilai tambah adalah memberikan layanan yang baik adalah nilai 

tambah, tapi jika para kompetitor kita juga memberikan layanan yang baik, maka 

layanan yang baik menjadi nilai standard. 

  Pengertian Nilai Tambah menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit 

Internal (2004:28) adalah: 

“Internal auditor memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan cara 

meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan organisasi, 
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mengidentifikasikan perbaikan operasi, dan atau mengurangi melalui jasa 

assurance dan jasa konsultasi.” 

 Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa audit internal memiliki peran  

dalam memberikan nilai tambah terhadap kegiatan organisasi. 

 

2.5  Rumah Sakit 

  Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, rumah sakit 

mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dalam memberikan jasa 

pelayanan kesehatan. Rumah sakit merupakan bentuk organisasi sosial ekonomi 

yang memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan, 

baik dalam bentuk perawatan, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan diagnosis 

lainnya yang dibutuhkan oleh pasien. Untuk lebih jelas, perlu diketahui mengenai 

pengertian rumah sakit lebih lanjut. 

 

2.5.1  Pengertian Rumah Sakit 

  Berdasarkan jenis usahanya, rumah sakit merupakan suatu sarana di 

bidang kesehatan, yang memberikan pelayanan baik di bidang medis maupun 

nonmedis, dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Sebagai organisasi 

nirlaba, rumah sakit umum berusaha memberikan pelayanan dan perawatan 

kesehatan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Hal ini merupakan salah satu 

bagian dari fungsi rumah sakit. 

  Pengertian rumah sakit menurut Suparto (2002:15) yang mengutip dari 

peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 1998 No 159 

b/Menkes/Per II/1998 adalah sebagai berikut: 

“Rumah sakit adalah suatu sarana upaya kesehatan yang 

menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan 

untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian”. 

  Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, rumah sakit mempunyai 

fungsi memberikan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis, juga 

sebagai tempat pendidikan dan atau latihan tenaga medis dan para medis, serta 
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tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan dan 

tujuan didirikannya rumah sakit adalah untuk meningkatkan kesehatan 

masyarakat. 

  Menurut Suparto (2002:17) yang mengutip dari peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Tahun 1998 No 159 b/Menkes/Per II/1998, fungsi 

rumah sakit umum adalah: 

 “1. Tempat pengobatan (medical care) bagi penderita jalan, maupun bagi 

penderita yang dirawat; 

 2. Tempat pendidikan dan atau pelatihan tenaga medis maupun para medis; 

 3. Tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi di bidang 

kesehatan; 

 4. Tempat pencegahan dan peningkatan kesehatan.” 

  Berdasarkan fungsi-fungsi rumah sakit di muka, sehingga jalaslah bahwa 

fungsi rumah sakit tidak hanya dalam medis saja, tetapi juga bidang non medis. 

Rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan secara lebih professional 

dan lebih berkualitas. Oleh karena itu, manajemen rumah sakit harus dapat 

memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya 

teknologi maupun sumber daya modal secara lebih efektif dan efisien. 

  Di Indonesia rumah sakit dapat dibedakan menjadi Rumah Sakit 

Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta. Perbedaan ini terletak pada siapa yang 

menyediakan dana dan dalam menjalankan operasinya rumah sakit swasta 

diwajibkan untuk menyediakan 25% dari fasilitas yang tersedia untuk orang-orang 

kurang atau tidak mampu, sedangkan rumah sakit pemerintah harus menyediakan 

fasilitas untuk orang-orang yang kurang atau tidak mampu 75% dari fasilitas yang 

tersedia.  

 

2.5.2  Klasifikasi Rumah Sakit 

  Menurut Suparto (2002;27) penggolongan rumah sakit di Indonesia dapat 

dibedakan berdasarkan beberapa kategori, yaitu: 
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1. Penggolongan rumah sakit berdasarkan bentuk pelayanannya: 

1) Rumah Sakit Umum, yaitu rumah sakit yang memberikan pelayan 

kesehatan semua jenis penyakit, dari yang bersifat dasar sampai 

dengan sub   spesialisasi.  

2) Rumah Sakit Khusus, yaitu rumah sakit yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan berdasarkan jenis penyakit tertentu atau disiplin 

ilmu. 

3) Rumah Sakit Pendidikan, yaitu rumah sakit umum yang dipergunakan 

sebagai tempat pendidikan tenaga medik tingkat S1, S2, dan S3. 

2.Penggolongan Rumah Sakit berdasarkan penyelenggaranya: 

1) Rumah Sakit Pemerintah, yaitu rumah sakit yang dimiliki dan 

diselenggarakan oleh 

a.  Departemen Kesehatan. 

b.  Pemerintah Daerah. 

c.  TNI. 

d.  BUMN. 

2) Rumah Sakit Swasta, yaitu rumah sakit yang dimiliki dan 

diselenggarakan oleh: 

a. Yayasan. 

b. Badan hukum lain yang bersifat sosial. 

3.Penggolongan Rumah Sakit berdasarkan perbedaan tingkat, menurut 

kemampuan pelayanan kesehatan yang dapat disediakan, yaitu: 

1) Rumah sakit kelas A, yaitu rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medic speasialistik luas dan 

sub-spesialistik luas. 

2) Rumah sakit kelas B II, yaitu rumah sakit umum yang 

mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medic 

speasialistik luas dan sub-spesialistik terbatas. 

3) Rumah sakit kelas B I, yaitu rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medic speasialistik, 

sekurang-kurangnya ada satu jenis spesialistik. 
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4) Rumah sakit kelas C, yaitu rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medic speasialistik paling 

sedikit dalam empat cabang, yaitu penyalit dalam, bedah, 

kebidanan atau penyakit kandungan, kesehatan anak. 

5) Rumah sakit kelas D, yaitu rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan sekurang-kurangnya pelayanan medic 

dasar (pelayanan yang bersifat umum). 

Klasifikasi ini merupakan klasifikasi Rumah Sakit Pemerintah, 

sedangkan untuk Rumah Sakit Swasta belum ditentukan dan 

sementara ini mengikuti klasifikasi Rumah Sakit Pemerintah. 

Rumah sakit kelas A dan B II dapat berfungsi pula sebagai 

Rumah Sakit Pendidikan. 

 

2.5.3  Organisasi Rumah Sakit 

  Penyelenggaraan rumah sakit mencakup pelaksanaan pelayanan kesehatan 

dan pelayanan administrasi. Menurut Suprapto (2002:30) pelayanan medis 

dirimah sakit secara langsung dilaksanakan oleh: 

 “1. Staf Medis 

Staf Medis, terdiri dari dokter professional dalam bidangnya masing-

masing. Dokter memiliki wewenang dan hak otonomi untuk menangani 

pasien mereka. Wewenang ini melekat karena profesi tidak dapat 

dicampuri oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam 

penanganan pasien tersebut. 

   2. Staf Perawatan 

Staf Perawatan yang terdiri dari para perawat professional yang bertugas 

untuk member pertolongan kepada pasien, atas dasar intruksi dokter. 

   3. Staf Administrasi 

Staf Administrasi, urusan administrasi seperti penerimaan pembayaran, 

penagihan piutang, pembayaran biaya, pengendalian terhadap pendapatan 

ditangani oleh staf administrasi.” 
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 Sasaran staf medis diarahkan pada pengobatan pasien, sedangkan pihak 

manajemen berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup rumah sakit. 

Koordinasi yang harmonis antara staf medis dan pihak manajemen diperlukan 

agar tujuan dari rumah sakit dapat tercapai, sebab pada dasarnya ketiga staf 

tersebut saling tergantung satu sama lainnya. 

 Staf medis dan perawatan harus menyadari bahwa tanggung jawab mereka 

tidak hanya sebatas pada pasien saja tetapi juga pada rumah sakit, demikian pula 

dengan staf administrasi yang harus menyadari bahwa tanggung jawabnya tidak 

hanya sekedar menyangkut hal mendapatkan uang atau lainnya, tetapi harus juga 

mengingat fungsi social rumah sakit. 

 

2.6 Peranan Audit Internal dalam Memberikan Nilai Tambah bagi 

Organisasi 

 Internal auditing atau audit internal adalah suatu fungsi penilaian 

independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan 

mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksankan organisasi. 

 Peranan audit internal adalah untuk memastikan apakah sesuatu itu 

memang ada atau tidak dengan menilai atau mengevaluasi suatu aktivitas 

berdasarkan criteria yang tepat dan untuk merekomendasikan suatu rangkaian 

tindakan kepada pihak manajemen. Peran audit internal harus dijalankan secara 

independen dalam organisasi. 

 Dalam salah satu Journal The Institute of Internal Auditor, Anthony Walz 

berpendapat bahwa: 

“Audit internal dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi dalam dua 

cara yaitu dengan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh unit audit 

internal itu sendiri dan dengan membuat rekomendasi yang dapat memberi 

nilai tambah bagi organisasi”. 

 Audit internal juga dapat mengurangi biaya audit yang dikeluarkannya jika 

ia bisa membina koordinasi kerja yang baik dengan pihak audit eksternal. Dengan 

adanya koordinasi yang baik, audit internal dapt menghindarkan terjadinya 
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duplikasi audit dan pemborosan biaya audit. Hal ini akan mengurangi total biaya 

audit, artinya audit internal dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. 

 Dengan semakin rumit dan beragamnya masalah yang dihadapi organisasi, 

maka semakin tingginya tuntutan bagi pihak audit internal untuk dapat 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknisnya agar dapat memberikan 

rekomendasi yang bermutu untuk penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi 

organisasi. Diharapkan dengan pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik, 

audit internal dapat memberikan rekomendasi yang memberi nilai tambah bagi 

organisasi. 

 Organisasi akan selalu mengalami perkembangan dalam masa hidupnya. 

Agar dapat bertahan organisasi harus mengefektifkan risiko manajemennya. 

Dengan demikian, sekarang ini diharapkan audit internal mampu menjadi suatu 

fungsi dalam organisasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi 

dengan cara mengefektifkan risiko manajemennya. 
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