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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah di Indonesia yang dimulai pada tahun 1988 dengan didasarkan 

pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah, kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004  dan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004,  membuat  perubahan  yang  sangat 

mendasar  dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sistem pengelolaan 

sumber pendapatan daerah. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pembangunan 

kesehatan  merupakan  salah  satu  bidang  pemerintahan  yang  wajib  dilaksanakan  oleh 

pemerintah daerah (propinsi) dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan 

pembangunan kesehatan dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Oleh karena 

itu,  pemerintah daerah memiliki  peran yang sangat penting dan strategis dalam upaya 

mempercepat  derajat  kesehatan  masyarakat  (http://www.dinkesjatim.co.id/data-

informasi.html)

Salah  satu  upaya  mempercepat  derajat  kesehatan  masyarakat,  adalah  melalui 

keefektivitasan  dan   keefesiensian  fasilitas  serta  pelayanan  Rumah  sakit,  serta 

kemampuan  Rumah  sakit  menghasilkan  keluaran  yang  bermutu.  baik  Rumah  sakit 

pemerintah, yayasan maupun rumah sakit umum daerah. 

Kualitas  serta  mutu  pelayanan  di  Rumah  sakit  menjadi  topik  yang  banyak 

dibicarakan akhir-akhir ini. Hal ini tidak terlepas dari semakin banyaknya jumlah klinik 

dan rumah sakit  yang ada dan semakin banyaknya  masyarakat  menggunakan fasilitas 

rumah sakit untuk memperoleh pelayanan kesehatan.  Rumah sakit yang pada awalnya 

lebih banyak merupakan suatu unit pelayanan publik yang bersifat sosial, oleh berbagai 

perubahan pada industri kesehatan ‘terpaksa’ mengembangkan strategi bersaing layaknya 

usaha  komersial.  Kualitas  pelayanan  dan  kepuasan  pelanggan  menjadi  indikator 

keberhasilan  penyelenggaraan  pelayanan  di  rumah  sakit.  Di  sisi  lain,  dalam  bentuk 

pelayanan yang berkembang sekarang ini, mutu pelayanan menjadi semakin rumit dan 

cukup sulit diukur, karena hasil yang terlihat merupakan resultante dari berbagai faktor 
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yang  berpengaruh.  Terkadang  mutu  pelayanan  kesehatan  yang  diselenggarakan  oleh 

manusia tanpa disadari dapat berubah menjadi kurang bermutu, layanan kesehatan yang 

bermutu adalah layanan kesehatan yang mampu menhasilkan keluaran yang baik dengan 

biaya yang efisien, dan kegiatan operasional yang efektif, sebaliknya, layanan kesehatan 

yang kurang atau tidak bermutu akan membuat  organisasi  layanan kesehatan menjadi 

sangat boros atau mengeluarkan biaya tinggi tanpa mampu menghasilkan keluaran yang 

sesuai,  sehingga membuat  para pelanggan merasa enggan untuk datang berobat.  Oleh 

karena itu,  tercapainya  mutu pelayanan kesehatan yang baik memerlukan upaya  yang 

sungguh-sungguh  dari  berbagai  pihak,  dalam hal  ini  kerjasama  dari  setiap  unit  yang 

terkait mengambil peran yang sangat penting.

Rumah sakit adalah sebuah lembaga dengan misi untuk memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. Pertumbuhan penduduk serta kesadaran mayarakat akan 

kesehatan, apalagi didukung oleh teknologi yang semakin canggih, mengakibatkan sarana 

kesehatan terus bertambah dari  waktu ke waktu. Baik berupa puskesmas, klinik, serta 

rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. 

Rumah sakit sebagai organisasi dengan misi sosial untuk memberikan pelayanan 

kesehatan kepada mayarakat yang mengutamakan pelayanan medis daripada ekonomis, 

serta harus menjadi lembaga swadana yang berusaha mencari dananya secara swadaya 

untuk membiayai  kegiatan  operasionalnya.  Jadi,  demi  kelangsungan hidupnya,  rumah 

sakit tetap memiliki sisi ekonomis di samping misi utamanya yakni sebagai penyedia jasa 

medis  bagi  masyarakat  tanpa  berorientasi  pada  laba  yang  sebesar-besarnya.  Dalam 

penelitian ini, peneliti akan memfokuskan bahasan terhadap Rumah Sakit Umum daerah, 

yang  pada  dasarnya  merupakan  suatu  satuan  kerja  instansi  pemerintah  (SKPD)  yang 

dulunya  suatu  lembaga  yang  cost  centre,  kini  harus  merubah  orientasinya  dengan 

memadukan service public oriented dan profit oriented serta mengedepankan terciptanya 

suatu lembaga publik yang berorientasi pada value for money.

 Rumah Sakit Daerah (RSD) kini harus merubah orientasinya dengan memadukan 

service public oriented dan profit oriented. Sebagai salah satu sarana kesehatan di daerah, 

keberadaan  RSUD  masih  dipandang  sebelah  mata  oleh  masyarakat.  Kondisi  ini 

disebabkan perlengkapan medis yang masih minim dan pelayanan yang diberikan belum 

bisa memberikan harapan masyarakat  (pasien),  padahal  jika dilihat  dari  konsep dasar, 
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Rumah  sakit  mempunyai  peran  yang  cukup  besar  dalam kehidupan  masyarakat,  dan 

semampunya  rumah sakit  harus  dapat  meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan  yang 

senantiasa di berikan oleh pihak Rumah sakit..

Sejalan  dengan  kondisi  tersebut  agar  pelayanan  RSUD  (Rumah  Sakit  Umum 

Daerah ) kepada masyarakat memiliki standar dan prosedur pelayanan yang diharapkan, 

maka  diterbitkan  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 

228/Menkes/SK/II/2002  tentang  pedoman  penyusunan  standar  pelayanan  minimum 

rumah  sakit  yang  wajib  dilaksanakan  sebagian  daerah,  khususnya  bagi  daerah  yang 

Jumlah penduduknya cukup besar, hal ini merupakan masalah tersendiri bagi pemerintah 

dalam hal penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasana kesehatan, pengelolaan dan 

penggunaan anggaran sesuai  dengan tujuan,  serta  pelayanan yang  efektif,  efisien  dan 

ekonomis,  serta  bermutu  dapat  tercapai  serta  dapat  meningkatkan  prestasinya  dalam 

memberikan pelayanan dalam bentuk jasa.

Pada kenyataannya  Masyarakat  belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

optimal dari RSUD serta transparansi dan akuntabilitas publik masih rendah. Kondisi ini 

terjadi karena belum diimplementasikannya good clinical governance secara optimal. Hal 

ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  Boz  Allen,  bahwa  Indonesia 

merupakan negara yang pelaksanaan Good  governance-nya paling rendah. Oleh karena 

itu  dalam  upaya  meningkatkan  pelayanan  kesehatan  ,  manajemen  RSUD  perlu 

memikirkan  kembali  jenis-jenis  pelayanan  jasa  kesehatan  yang  akan  diberikan,  baik 

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

diagnostik lainnya yang dibutuhkan pasien dalam batas kemampuan teknologi dan sarana 

yang disediakan di rumah sakit tersebut. 

Untuk mencapai tujuan tersebut maka manajemen rumah sakit harus pandai dalam 

mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan, karena apabila konsumen 

(pasien)  merasa  puas  dengan  apa  yang  diberikan  oleh  pihak  rumah  sakit  maka  dia 

senantiasa akan bercerita kepada setiap orang untuk menyebarluaskan segala hal yang 

baik,  sehingga  pasien  atau  masyarakat  akan  berperan  menjadi  petugas  hubungan 

masyarakat dari setiap organisasi layanan kesehatan yang baik mutunya. Pada dasarnya 

aktivitas utama yang penting dalam rumah sakit adalah jasa pelayanan kesehatan secara 

keseluruhan, yang pada dasarnya mendatangkan pendapatan bagi rumah sakit,  dimana 
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pendapatan tersebut merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi yang 

besar terhadap pendapatan rumah sakit secara keseluruhan dan menentukan kontinuitas 

hidup rumah sakit. 

Pendapatan rawat inap ini  ditentukan oleh tingkat hunian rawat inap di rumah 

sakit tersebut, sedangkan tingkat hunian rumah sakit sangat bergantung pada pelayanan 

yang  diberikan  dan  kemampuan  menghasilkan  keluaran  yang  baik.  Pendapatan  yang 

diperoleh rumah sakit digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, seperti 

obat-obatan, peralatan dokter, dan kebutuhan-kebutuhan rumah sakit lainnya yang dapat 

menunjang  kesehatan  bagi  para  pasien.  Oleh  karena  itu  perlu  diyakinkan  bahwa 

pendapatan yang diterima rumah sakit benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu 

pelayanannya,  karena  dengan  mutu  pelayanan  yang  baik  diharapkan  dapat  memberi 

kepuasan pada para pasien.

Agar  terciptanya  pelayanan  yang  memuaskan  dengan  menghasilkan  keluaran-

keluaran  yang  diharapkan,  yakni  tingkat  kepatuhan  meningkat,  tingkat  kesembuhan 

meningkat, tingkat kematian menurun, tingkat kecacatan menurun,dan kepuasan pasien 

meningkat. Untuk dapat tercapai semua tujuan tersebut, maka pihak manajemen rumah 

sakit  daerah  memerlukan  suatu  alat  bantu  untuk  memudahkan  kegiatan  pengukuran 

pelayanan kesehatan berupa pemantauan atau Audit Internal untuk dapat menilai kinerja 

pelayanan rumah sakit. Pemantauan atau Audit Internal dilakukan oleh auditor internal 

perusahaan yang berada dibawah Satuan Pengawasan Internal ( SPI ),  yang bertujuan 

untuk  memeriksa  efisiensi  dan  efektivitas  kegiatan  rumah  sakit  serta  berusaha 

menjadikan  rumah sakit  tersebut  menjadi  rumah sakit  yang  berkualitas  dan  bermutu. 

Mengingat belum dibentuknya Auditor Eksternal bagi Badan Usaha Milik Daerah karena 

masih dibawah naungan pemerintah daerah, maka untuk memeriksa efektivitas kegiatan, 

manajemen  Rumah  sakit  membentuk  Satuan  Pengawasan  Internal  bagi  RSUD  di 

beberapa Kabupaten.

Audit Internal muncul dari perkembangan Audit Keuangan. Dalam audit ini yang 

dinilai  bukan  saja  aspek  keuangan  tetapi  juga  aspek  yang  bersifat  non  keuangan. 

Tujuannya  untuk menilai  efisiensi  dan  efektivitas  operasional  serta  pengelolaan  yang 

telah  dilaksanakan  oleh  manajemen perusahaan.  Hal  ini  dilakukan  agar  Rumah sakit 

umum daerah dapat bertahan hidup dalam dunia persaingan bisnis yang semakin ketat ini. 

4



Bab I : Pendahuluan

Konsep Audit Internal ialah adanya pemikiran bahwa jika para manajer ingin beroperasi 

dengan  tajam  dan  efektif  serta  kreatif,  tentu  mereka  memerlukan  beberapa  sistim 

peringatan secara dini(Early Warning System) yang dapat mendeteksi berbagai masalah 

yang merugikan dan berbagai kesempatan untuk pengembangan kegiatan perusahaan ke 

arah yang efektif dan efisien dengan hasil akhir berupa rekomendasi terhadap manajemen 

atas kekurangan, kesalahan bahkan kecurangan yang kerap terjadi di seputar pelayanan 

kesehatan.  Dari  saran dan rekomendasi  inilah diharapkan dapat  meningkatkan kinerja 

pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  tertarik  untuk  membahas  peranan  Audit 

Internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada Rumah sakit umum 

daerah  atas  program pelayanan  jasa  kesehatan rawat  inap.  Pembahasan tersebut  akan 

penulis uraikan dalam skripsi dengan judul  “Peranan Audit  Internal internal Dalam 

menunjang  mutu Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit”

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah  pelaksanaan  Audit  Internal  atas  pelayanan  jasa  kesehatan  sudah 

memadai

2. Bagaimana  mutu  pelayanan  kesehatan  pada  Rumah  sakit  umum  daerah 

Sumedang

3. Bagaimana  peranan Audit Internal dalam menunjang pelayanan kesehatan yang 

bermutu di Rumah sakit.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari  penelitian adalah untuk mencari  jawaban atas permasalahan yang 

telah dikemukakan diatas

Adapun tujuan dari penelitian di atas adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan Audit Internal atas pelayanan jasa kesehatan di RSUD 

Sumedang
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2. Mengetahui  mutu  pelayanan  jasa  kesehatan  yang  diberikan  oleh  manajemen 

Rumah sakit 

3. Mengetahui seberapa besar peranan Audit Internal atas pelayanan jasa kesehatan 

di  Rumah  sakit  umum  daerah  Sumedang,  serta  Untuk  memberikan  masukan 

dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah 

Sakit Umum Daerah Sumedang,

1.4. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi :

1. Pihak manajemen RSUD Sumedang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan bahan masukan dan pertimbangan 

dalam  melakukan  analisis  dan  evaluasi  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan 

kegiatan di Rumah sakit, salah satunya adalah bagaimana pelaksanaan kegiatan 

pelayanan rawat inap, serta mengetahui peran penting Pemeriksaan Internal oleh 

Satuan  Pengawasan  Internal  (SPI)  pada  suatu  organisasi  agar  setiap  kegiatan 

dapat berjalan efektif dan efisien serta kinerja suatu organisasi dapat ditingkatkan.

2. Penulis

Terdapat jenis kegunaan bagi penulis, diantaranya adalah :

a. Sebagai  bahan  perbandingan  antara  dunia  teori  yang  diperoleh  di  bangku 

kuliah dengan penerapannya secara nyata di dunia praktek.

b. Dapat  di  jadikan  sebagai  pengalaman  baru  yang  dapat  secara  otomatis 

menambah wawasan bagi  penulis juga dapat  memberikan motivasi  sebagai 

bahan pengembangan diri untuk terus melakukan kegiatan yang berguna bagi 

Ilmu Pengetahuan.

3. Pihak Lain

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan  sebagai  bahan 

referensi untuk menambah informasi dan pengetahuan dalam penelitian mengenai 

pentingnya keefektifan suatu organisasi, atau penelitian lain yang berkaitan dan 

diharapkan dapat  menambah pengetahuan pembaca khususnya mengenai  peran 

pemeriksaan internal suatu perusahaan.
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1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1 Umum

Pada  dasarnya  pimpinan  perusahaan  bertanggung  jawab  langsung  terhadap 

seluruh  aktivitas  perusahaan.  Pada  perusahaan  kecil  dengan  beberapa  pegawai  dan 

kegiatan  operasi  yang  belum  begitu  kompleks,  pimpinan  perusahaan  masih  bisa 

melakukan  pengawasan  secara  langsung.  Tetapi  dengan  semakin  berkembangnya 

perusahaan, pihak manajemen akan menghadapi berbagai kesulitan untuk mengawasi dan 

mengendalikan sendiri aktivitas tersebut secara langsung, sehingga ketidakefektivitasan 

kegiatan rentan terjadi, dan hal ini berakibat pada loyalitas konsumen yang merasa tidak 

puas akan pelayanan yang diberikan, dengan kata lain kinerja suatu perusahaan buruk 

apabila  ketidakberesan  dan  kekeliruan  sering  terjadi  serta  keefektivitasan  dan 

keefisiensian  tidak  terwujud,  sehingga  menghasilkan  keluaran  yang  kurang  bermutu 

bahkan tidak bermutu. Dan sebaiknya setiap perusahaan ataupun organisasi harus dapat 

meminimalisasi risiko tersebut, dalam menjalankan aktivitasnya suatu organisasi  harus 

dapat  meminimalisasi  risiko  dengan  cara  melakukan  pemeriksaan  atau  pemantauan, 

karena  pemeriksaan  merupakan  bagian  dari  fungsi  pengendalian,  dan  pada  dasarnya 

pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan selaras dengan apa yang telah 

digariskan  sehingga  untuk  mengurangi  ketidakberesan  dan  kekeliruan  tersebut  maka 

manajemen  perusahaan  hendaknya  menerapkan  suatu  pengawasan  yang  dinamakan 

pemeriksaan  internal,  yang  pada  penelitian  ini  lebih  difokuskan  kepada  pemeriksaan 

internal terhadap pelayanan kesehatan. 

Kekeliruan atau ketidakefektivitasan yang biasa terjadi  di Rumah sakit  adalah, 

ketidakpuasan pasien atas layanan yang diberikan, dalam hal fasilitas, dan layanan yang 

diberikan.  Atau  untuk pihak personalia  sendiri  adalah,  terjadinya  ketidakefektivitasan 

atas tarif jasa pelayanan, yang pada hal ini lebih difokuskan terhadap jasa layanan dokter 

sebagai pendapatan sampingan selain gaji pokok. Hal-hal tersebut diatas dapat dihindari 

dengan  melakukan  suatu  pemantauan  atau  pemeriksaan,  yang  biasa  orang  akuntansi 

mengenalnya dengan sebutan Audit Internal yang dilakukan oleh Auditor Internal pada 

suatu perusahaan.

Dengan adanya  pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor  Internal  pada setiap 

bagian  dalam  hal  penilaian  kinerja,  maka  akan  membantu  pihak  manajemen  dalam 
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meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan.  Pemeriksaan  ini  berfungsi  untuk  menilai 

apakah  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  oleh  pihak  Rumah  sakit  telah  mampu 

menghasilkan keluaran yang diharapkan, dan apakah pelayanan kesehatan yang diberikan 

oleh pihak rumah sakit telah sesuai yang diharapkan.

Rumah  sakit  sebagai  penyedia  jasa  medis,  mengemban  misi  sosial  untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk perawatan, pengobatan, serta 

penelitian  kesehatan.  Namun tidak berarti  Rumah sakit  mengabaikan  pencapaian laba 

dalam pendapatannya, karena laba dipakai untuk pengembangan mutu dan peningkatan 

kualitas Rumah sakit  tersebut yang pada akhirnya pendapatan tersebut akan dinikmati 

kembali oleh masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas dan pelayanan Rumah sakit, 

dengan kinerja yang memuaskan.

Agar  dapat  dilakukan  upaya perbaikan atas  segala  penyimpangan  yang  terjadi 

maka pihak manajemen memerlukan Audit Internal untuk mengatasi dan menanggulangi 

risiko-risiko,  serta  mendeteksi  berbagai  masalah  yang  merugikan  dalam  pengelolaan 

kegiatan Rumah sakit.

Adapun pengertian Internal Audit atau pemeriksaan intern yang dikemukakan  oleh 

Amin Widjaja Tunggal ( 2005;3 ) :

“  Internal Audit adalah Pekerjaan penilaian yang bebas  (independent) di dalam 
suatu  organisasi  meninjau  kegiatan-kegiatan  perusahaan  guna  memenuhi 
kebutuhan pimpinan”. 

Sedangkan definisi Internal Auditing menurut Hiro Tugiman ( 2006;11 )  :

“ Internal  Auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang 
independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi 
yang dilaksanakan.”

Adapun  pengertian  tujuan  Internal  Audit  menurut  Hiro  Tugiman  (2006;99)  sebagai 

berikut :

“Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar 
mereka  dapat  melaksanakan  tanggung  jawabnya  secara  efektif.  Tujuan  audit  internal 
mencakup pula usaha mengembangkan pangendalian efektif dengan biaya yang wajar.”

 
Dari pengertian di atas bahwa audit internal sebagai suatu penelaah atas seluruh 

bagian  dalam  suatu  organisasi  untuk  menilai  efisiensi  dan  efektivitas  kegiatan  yang 
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dilakukannya.  Umumnya  pada  saat  audit  internal  selesai,  auditor  akan  memberikan 

sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaan yang 

dianggap tidak sesuai.

Layanan kesehatan merupakan hal yang paling terpenting dalam suatu organisasi 

jasa rumah sakit.  Di sisi lain, dalam bentuk pelayanan yang berkembang sekarang ini, 

mutu pelayanan menjadi semakin rumit dan cukup sulit diukur, karena hasil yang terlihat 

merupakan resultante dari berbagai faktor yang berpengaruh. Oleh sebab itu, tercapainya 

mutu  pelayanan  kesehatan  yang  baik  memerlukan  upaya  yang  sungguh-sungguh dari 

berbagai pihak, dalam hal ini kerjasama dari setiap unit yang terkait mengambil peran 

yang sangat penting.

Kualitas pelayanan yang baik tidak cukup hanya dicapai,  tetapi juga dipelihara 

dan dipertahankan (quality assurance) mengingat adanya pergeseran kebutuhan, harapan 

dan  keinginan  pelanggan  dan  berbagai  pihak  yang  berkepentingan.  Karena  itu,  mutu 

pelayanan  kesehatan  khususnya  pelayanan  kesehatan  di  Rumah  sakit,  seharusnya 

merupakan suatu  kegiatan yang berkelanjutan  untuk memantau kualitas  layanan  yang 

diberikan,  dalam bentuk kewajaran perawatan yang diberikan terhadap pasien disertai 

upaya  untuk  senantiasa  meningkatkan  pola  perawatan  dan  mencari  pemecahan  atas 

masalah-masalah pelayanan atau perawatan yang terjadi.

Mutu  pelayanan  rumah  sakit  dapat  diukur  dari  berbagai  aspek,  baik  yang 

berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan yang diberikan. 

Beberapa aspek yang berpengaruh terhadap mutu pelayanan kesehatan di Rumah sakit 

adalah:

1. Aspek klinis medis

2. Efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan

3. Keselamatan pasien (patient safety) dan

4. Kepuasan pasien.

Hubungan antara Audit Internal dengan kegiatan operasional rumah sakit dalam 

rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan adalah Audit Internal dijadikan sebagai 

suatu pendekatan yang dilaksanakan untuk memeriksa,  mengevaluasi,  mendeteksi  dan 

menelaah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  operasional  rumah sakit 

sperti contohnya metode, prosedur, kebijakan, dan kegiatan pengelolaan rawat inap yang 
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telah  ada,  dan  bertujuan  untuk  mengurangi  kecurangan  serta  mengantisipasi  dan 

menanggulangi risiko yang akan merugikan dalam segala bentuk kegiatan operasional 

Rumah sakit dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Adapun hubungan antara Audit Internal dengan efektivitas pelayanan kesehatan 

yaitu  Audit  Internal  sebagai  suatu  pendekatan  untuk  memenuhi  kriteria  efektivitas 

pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Artinya dengan dilaksanakan Audit Internal 

dalam kegiatan pelayanan kesehatan pada bagian pengelolaan rawat inap berupa kegiatan 

pemeriksaan,  pengevaluasian,  pelayanan  dan  pendeteksian,  maka  akan  ditemukan 

penyimpangan dan ketidakefektifan yang kemudian akan dicari dan dipikirkan cara-cara 

serta  jalan keluar  untuk mengantisipasi  dan menanggulangi  hal-hal  tersebut,  sehingga 

pada akhirnya keefektivan pelayanan kesehatan rawat inap akan tercapai dan lebih lanjut 

lagi tujuan perusahaan yang ingin dicapai pun dapat terlaksana.

Hasil  dari  Audit  Internal  berupa laporan rekomendasi  yang berisi  berbagai  hal 

yang perlu mendapat perbaikan dan untuk selanjutnya rekomendasi perbaikan tersebut 

ditindaklanjuti.

1.5.2 Hipotesis

Layanan kesehatan merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan oleh pihak 

rumah sakit, dalam rangka pencapaian tujuan yang diharapkan oleh pihak rumah sakit. 

Layanan kesehatan yang bermutu dapat dilihat dari ketersediaan peralatan dan fasilitas 

rumah sakit,  prosedur kerja  atau protokol,  kebebasan profesi  dalam setiap melakukan 

layanan kesehatan sesuai dengan tekhnologi kesehatan mutakhir, dan bagaimana keluaran 

( outcome ) atau hasil layanan kesehatan itu.

Sebagaimana halnya pasien atau masyarakat, semua pertanyaan harus ditanggapi 

oleh  organisasi  layanan  kesehatan,  kemudian  sebagai  pelanggan  internal  (  internal  

clients),  pemberi  layanan  kesehatan  itu  harus  mendapat  kepuasan  kerja  dalam 

melaksanankan  tugas  profesinya.  Profesi  layanan  kesehatan  membutuhkan  dukungan 

teknis,  administratif,  dan layanan pendukung lainnya yang  efektif  serta  efisien  dalam 

menyelenggarakan  layanan  kesehatan  yang  bermutu  tinggi  dan  mampu  menciptakan 

keluaran yang baik.. 
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Untuk  mencapai  keefektivan  dan  keefesiensian  tersebut,  pihak  Rumah  sakit 

membutuhkan adanya kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh pihak internal Rumah 

sakit atas segala kegiatan operasionalnya. 

Keluaran yang baik akan dihasilkan dengan ditunjang oleh Audit Internal yang 

dilaksanakan  dengan  baik  dan  memadai.  Oleh  karena  itu,  penulis  mengemukakan 

hipotesis penelitian sebagai berikut :

“ Audit  internal berperan dengan baik sehingga pelayanan kesehatan di Rumah 

sakit umum Daerah Kabupaten Sumedang sangat bermutu ”

1.6. Objek Dan Metodologi Penelitian

1.6.1. Objek Penelitian 

Objek  penelitian  yang  akan diteliti  oleh  penulis  dalam penelitian  ini  berfokus 

pada  mutu  layanan  kesehatan  yang  dihasilakan  pihak  Rumah  sakit  umum  Daerah 

Kabupaten Sumedang.

1.6.2. Metodologi Penelitian

Metodologi  yang  digunakan  penulis  dalam  penyusunan  skripsi  ini  adalah 

deskriptif analitis, yaitu metode yang menggambarkan secara jelas keadaan objek yang 

diteliti  berdasarkan  data  yang  dikumpulkan  dan  kemudian  menentukan  analisis  dan 

kemudian objek penelitian. Atas dasar analisis ini dapat ditarik suatu kesimpulan yang 

mendukung pemecahan masalah yang diteliti. 

Teknik  penelitian  yang  digunakan  dalam  penyusunan  skripsi  ini  adalah  studi 

kasus dimana penulis meninjau masalah yang dihadapi perusahaan. 

Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Lapangan ( Field Research )

Penelitian  lapangan  merupakan  suatu  tekhnik  pengumpulan  data  primer  secara 

langsung dengan mengadakan penelitian terhadap objek yang sedang diteliti dengan 

cara melakukan prosedur.

a) Observasi

Pengamatan secara langsung terhadap aktivitas perusahaan yang sedang diteliti 

dan hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.
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b) Wawancara

Suatu teknik pengumpulan data dengan melalui tanya jawab dengan pihak-pihak 

yang berkaitan secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti yaitu bagian 

pelayanan, Satuan Pengawasan Internal, Bagian administrasi, Dokter, dan Perawat 

secara keseluruhan guna memberikan gambaran secara umum mengenai Rumah 

sakit  umum daerah  Kabupaten  Sumedang  serta  masalah-masalah  yang  sedang 

diteliti

c) Kuesioner 

Yaitu dengan cara membuat daftar pertanyaan terhadap pihak manajemen, SPI, 

pelanggan  Internal  dan  pelanggan  Eksternal  serta  terhadap  orang-orang  yang 

bersangkutan dengan masalah ini.

2. Penelitian Kepustakaan ( library research )

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mencari dan mempelajari bahan-bahan 

kepustakaan, berupa buku-buku, majalah ekonomi, catatan kuliah yang berhubungan 

dengan  masalah  yang  diteliti.  Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk memperoleh  data 

sekunder  yang  digunakan  sebagai  landasan  teori  dan  pedoman  yang  dapat 

dipertanggungjawabkan dalam pembahasan masalah.

3. Data Sekunder 

Penelitian  ini  juga  dilakukan  dengan  pencarian  data  melalui  internet,  situs  yang 

dikunjungi  diantaranya  www.geocities.com/rsud_sumedang dan  www.google.com 

dengan subject search Pelayanan kesehatan RSUD Sumedang

1.7. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Berdasarkan luasnya  cakupan masalah yang senantiasa kerap terjadi  di Rumah 

Sakit, khususnya pelayanan kesehatan, maka penulisan skripsi ini dibatasi, yakni peranan 

Audit  Internal  mengenai  mutu layanan kesehatan Rawat Inap di Rumah Sakit  Umum 

Sumedang, yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan yang berlokasi di Jalan 

Palasari No.80 dan Jalan Geusan Ulun No.43 daerah Kabupaten Sumedang. Penelitian 

dan pengambilan data ini dimulai bulan November 2007 sampai dengan awal Desember 

2007.
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