
BAB V 

KESIMPULAN dan SARAN 
 

5.1 Kesimpulan  

 Dari hasil penelitian yang meliputi analisis terhadap peranan audit internal 

dalam memberikan nilai tambah bagi peningkatan pelayanan jasa rawat inap di 

RSUP Dr. Hasan Sadikin, maka dapat diuraikan kesimpulan-kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Fungsi audit internal yang ada pada RSUP Dr. Hasan Sadikin telah 

dilaksanakan memadai, hal ini dapat diketahui dari. 
 
a. Struktur organisasi audit internal 

Audit internal atau dengan kata lain satuan pemeriksaan intern yang 

ada di RSUP Dr. Hasan Sadikin berada dalam posisi yang independen, 

artinya keberadaanya terbebas dari unit/ bagian-bagian lain yang ada di 

rumah sakit. Auditor intern bertanggung jawab kepada kepala satuan 

pemeriksaan intern dan kepala satuan pemeriksaan intern sendiri 

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sebagi pimpinan 

tertinggi organisasi.   

b. Kemampuan professional audit internal 

Audit internal di RSUP Dr. Hasan Sadikin terdiri dari orang-orang 

yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam bidang seperti 

audit internal, akuntansi, manajemen, hukum, pajak, keuangan. Audit 

internal di RSUP Dr. Hasan Sadikin terus berupaya meningkatkan 

kemampuan professionalnya, yaitu dengan cara mengadakan pelatihan 

audit internal, mengikuti seminar, konferensi, kursus atau program 

pelatihan lainnya yang menunjang kegiatan audit internal. Hal ini 

berguna agar audit internal semakin mampu malakukan audit secara 

objektif, teliti., dan mampu memberikan saran dan rekomendasi yang 

membangun. 
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c. Pelaksanaan kegiatan audit 

Dalam pelaksanaannya, kegiatan audit dimulai dengan melakukan 

survey, pengamatan sekilas atas fisik dan mengumpulkan data-data 

yang mendukung perencanaan audit. Hal ini dilakukan guna memenuhi 

kebutuhan audit seperti penentuan jadwal audit, sasaran audit yang 

akan dilaksanakan. Setelah perencanaan selesai maka tahap 

selanjutnya adalah melakukan audit pada setiap objek untuk 

memeriksa kesesuaian antara yang seharusnya dengan yang 

sebenarnya terjadi. Dari audit yang telah dilaksanakan auditor 

mencatat hasil audit tersebut dalam kertas kerja dan di review sebelum 

pada akhirnya menyusun laporan audit. 
 

d. Pelaporan hasil audit 

Laporan hasil audit merupakan sarana komunikasi yang resmi dan 

sangat penting bagi auditor untuk menyampaikan informasi tentang 

temuan, kesimpulan dan saran kepada pimpinan perusahaan. Laporan 

hasil audit dibuat oleh auditor internal dengan suatu standar format 

tertentu. Laporan dibicarakan dan dibahas bersama pimpinan audit 

sebelum pada akhirnya diserahkan kepada pimpinan RS. Dalam 

laporan audit dijelaskan mengenai Dasar kajian audit, Tujuan kajian 

audit, Ruang linkup kajian audit, Data dan permasalahan, Kesimpulan, 

Saran, dan Lampiran. 
 

e. Tindak lanjut hasil audit 

Tindak lanjut merupakan proses yang dilakukan setelah dihasilkan 

temuan audit. Tindak lanjut yang berupa rekomendasi dan saran yang 

diberikan tersebut dijadikan dasar bagi manajemen untuk dilaksanakan 

perbaikan. Auditor senantiasa mengawasi apakah rekomendasi yang 

diberikan ditindak lanjuti atau tidak. 
 

f. Penataan kertas kerja 

Hasil temuan yang dihasilkan dicantumkan dalam kertas kerja. Kertas 

kerja merupakan dasar bagi auditor untuk melaporkan hasil temuan 

auditnya, untuk itu kertas kerja harus lengkap dan mencantumkan 
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berbagai hal yang mendukung simpulan audit yang dicapai. Kertas 

kerja diarsipkan dan penjagaannya diawasi secara ketat oleh pihak SPI. 

Pihak lain tidak dapat melihat kertas kerja ini tanpa ada ijin dari yang 

berwenang. 
 

g. Lingkup pekerjaan audit internal 

Dalam menjalankan tugasnya, audit internal memiliki lingkup 

pekerjaan tersendiri yang tujuannya menilai efektifitas dan efisiensi 

kegiatan operasional dari tiap unit aktivitas yang ada di RSUP Dr. 

Hasan Sadikin. Hal ini dilakukan agar tujuan SPI dan organisasi dapat 

tercapai. 
 

h. Hubungan audit internal dan eksternal 

Koordinasi antara audit internal dan audit eksternal tidak dapat 

mengurangi duplikasi pekerjaan, ini dikarenakan ada beberapa audit 

yang sifatnya tetap, khususnya bagi auditor internal. Walaupun ada 

koordinasi antara audit internal dan eksternal tetapi koordinasi tersebut 

tidak dilakukan secara periodik. Kedua auditor sampai saat ini tidak 

dapat bertukar laporan audit dan kedua auditor tersebut tidak memiliki 

akses terhadap kertas kerja dan program auditnya masing-masing. 

 

2. Peranan audit internal dalam memberikan nilai tambah bagi peningkatan 

pelayanan jasa rawat inap di RSUP Dr. Hasan Sadikin dinilai memadai hal 

ini dapat diketahui dengan adanya nilai tambah yang dihasilkan sebagai 

berikut: 

a. Peningkatan kinerja dan efisiensi perawatan yang diperoleh melalui 

laporan kinerja masing-masing. Dari laporan ini dapat memacu para 

unit-unit tersebut untuk saling memperbaiki kekurangan dan berusaha 

memperbaiki dan meningkatkan kinerja unitnya masing-masing. 

b. Mencegah penggunaan sumber daya yang berlebihan artinya melalui 

audit dapat menghemat pengeluaran dan juga penggunaan sumber daya 

seminimal mungkin sehingga dapat meningkatkan jumlah pendapatan. 
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c. Adanya sistem pengendalian barang atau prosedur pengadaan barang 

dan jasa, yaitu setiap barang yang dibeli dipantau kualitas dan 

kuantitasnya, kesesuaian dengan kebutuhan rumah sakit. 

d. Staf lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan prosedur dan kebijakan rumah sakit yang telah ditetapkan. 

 

5.2 Saran  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pembahasan dan kesimpulan 

penulis mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna untuk 

meningkatkan pelaksanaan audit internal dalam peningkatan pelayanan jasa rawat 

inap. Adapun saran tersebut antara lain: 

1. Penambahan jumlah auditor internal agar dapat mempercepat proses 

audit karena cakupan yang harus diaudit sangat banyak, dan struktur 

organisasi yang sangat kompleks.  

2. Adanya staf yang membantu tiap auditor dalam melaksanakan 

tugasnya. 

3. Adanya koordinasi yang lebih luas antara audit eksternal dan internal 

untuk menghindari duplikasi pekerjaan. 
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