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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Rumah sakit merupakan sebuah perusahaan dibidang pelayanan jasa 

kesehatan, yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.pelayanan 

rumah sakit disediakan oleh kesatuan personel terlatih dan terdidik yaitu dokter, 

perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini membuat instansi atau pihak yang 

berhubungan dengan kesehatan salah satunya rumah sakit tumbuh dengan pesat. 

 Rumah sakit memiliki dua jenis, yaitu rumah sakit pemerintah dan rumah 

sakit swasta. Pertumbuhan rumah sakit yang semakin meningkat secara signifikan 

serta di dukung dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Saat ini, banyak rumah 

sakit yang berdiri dengan fasilitas, gedung, dan pelayanan prima. Semakin 

banyaknya rumah sakit, menyebabkan persaingan yang lebih ketat, sehingga 

menuntut rumah sakit untuk lebih memperhatikan kualitas sumber daya manusia 

yang dimilikinya.  

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang penting dalam 

suatu organisasi atau perusahaan. Para karyawan yang menjalankan segala 

aktivitas merupakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah organisasi, 

sehingga apabila rumah sakit di indonesia tidak memiliki sumber daya manusia 

yang baik dan berkualitas, maka aktivitas rumah sakit tidak akan berjalan dengan 

sempurna sesuai tujuan organisasi. Tanpa peran manusia, organisasi tidak akan 
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berjalan karena manusia merupakan penggerak dan penentu jalannya suatu 

organisasi meskipun berbagai faktor yang dibutuhkan itu telah tersedia. 

Pengelolaan sumber daya manusia secara profesional oleh manajemen 

rumah sakit akan menjadikan para karyawan bekerja secara produktif, sehingga 

para karyawan dapat menghadapi tuntutan tugas pekerjaan dimasa sekarang 

maupun untuk menjawab tantangan dimasa depan. Pelaksanaan kinerja sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang bersumber dari karyawan itu sendiri 

maupun yang bersumber dari organisasi. Dari segi karyawan bisa sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan atau kompetensi. Sementara itu, dari segi organisasi 

dipengaruhi oleh seberapa baik pemimpin memberdayakan karyawan yang 

dimilikinya, bagaimana mereka memberikan penghargaan pada karyawan dan 

bagaimana mereka membantu meningkatkan kemampuan kinerja karyawan. 

Suatu organisasi didirikan karena mempunyai tujuan yang harus dicapai. 

Dalam mencapai tujuannya setiap organisasi dipengaruhi perilaku organisasi yang 

merupakan pencerminan dari perilaku dan sikap para karyawan yang terdapat 

dalam organisasi. Kegiatan yang paling sering dinilai dalam suatu organisasi 

adalah kinerja karyawan, yakni bagaimana karyawan melakukan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, jabatan, atau peranan dalam 

organisasi. 

Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2014:9) bahwa “kinerja 

karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 
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yang diberikan kepadanya”. Keberhasilan organisasi tergantung pada kinerja para 

karyawan organisasi bersangkutan. Dilihat dari kondisi masyarakat sekarang ini 

sering muncul permasalahan dalam hal kesehatan, pelayanan yang berkualitas dari 

rumah sakit sangat diperlukan, pelayanan yang berkualitas ini dapat dilihat dari 

kinerja karyawan rumah sakit yang baik dan fasilitas yang menunjang setiap 

pekerjaan. Sangat penting bagi pihak audit internal untuk mengevaluasi kembali 

apa yang menyebabkan beberapa masyarakat merasa kurang puas terhadap kinerja 

karyawan rumah sakit ini. 

Kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan juga 

ditunjang dari pemerintah berupa alokasi dana, maka dari pihak rumah sakit perlu 

memperhatikan kinerja karyawan agar tujuan rumah sakit tersebut bisa tercapai 

dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat, 

untuk mencapainya tujuan rumah sakit tersebut kinerja yang baik dari para 

karyawan rumah sakit sangat mempengaruhi kualitas pelayanan rumah sakit. Oleh 

karena itu, setiap unit kerja dalam suatu organisasi harus dinilai dari penerapan 

audit internal yang baik dimana penerapan audit internal tersebut untuk 

mengevaluasi efesiensi dan efektivitas kinerja karyawan tersebut. Audit internal 

merupakan suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi 

dengan tujuan menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi melalui pemberian 

saran untuk memperbaiki kinerja karyawan dalam organisasi tersebut. Kegiatan 

audit internal ini yaitu untuk menjamin sistem/manajemen yang ada di rumah 

sakit supaya berjalan sesuai yang diinginkan, selain itu dengan adanya audit 

internal dapat menghindari adanya resiko kesalahan, penyalahgunaan, dan kendala 
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dengan mengembangkan efisiensi dan efektivitas rumah sakit. Menurut Hery 

dalam buku setiap auditor harus baca buku ini (2013:32) “Audit internal adalah 

suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk 

menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap 

organisasi perusahaan”. Oleh karena itu rumah sakit seharusnya menyusun SOP 

audit internal serta melakukan pengendalian internal audit dengan tujuan sebagai 

pengembangan dalam menilai kinerja karyawannya. 

Dengan adanya audit internal (SPI) rumah sakit mampu meningkatkan 

mutu pelayanan dan pengembangan manajemen agar lebih efisien dan efektif. 

Sedangkan pelayanan baik dan bermutu dapat dilihat dari waktu tunggu pasien 

lebih singkat, petugas medis lebih ramah dan lebih perhatian. Audit internal 

rumah sakit harus mampu menyusun rencana audit yang lengkap dan jelas, 

prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasi serta memiliki kompetensi 

untuk menghasilkan laporan hasil audit secara benar dan tidak memihak yang 

harus dilengkapi dokumentasi dan komunikasi serta tindakan koreksi yang efektif 

dan tepat waktu.   

Tercapainya pengendalian internal yang baik tentu saja akan 

meningkatkan produktivitas serta kinerja para karyawan. Tujuan dari adanya 

pengendalian internal adalah untuk menilai tingkat keefektivitasan dan efisiensi 

seluruh kegiatan apakah sudah sesuai dengan tujuan. Apabila pengendalian 

internal dalam suatu rumah sakit itu lemah, maka kemungkinan terjadinya 

kesalahan yang menyebabkan efektivitas kerja menjadi lemah juga. Sebaliknya, 

jika pengendalian internal rumah sakit tersebut kuat, maka tingkat kesalahan yang 
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terjadi dapat diminimalisir sehingga ketika kinerja tidak efektif dapat diketahui 

dengan cepat dan juga dapat diambil tindakan-tindakan perbaikan sedini mungkin. 

Pengendalian internal juga dapat dilakukan oleh tim SPI dari rumah sakit 

itu sendiri. Menurut Hery (2013:87) menyatakan bahwa sistem pengendalian 

internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan 

kepastian yang layak bagi manajemen bahwa perusahaan telah mencapai tujuan 

dan sasarannya. Tentu saja mereka lebih mengetahui seluk beluk rumah sakit dan 

bukan hal yang sulit untuk melakukan evaluasi jika terjadi hal yang dirasakan 

mengganjal. Pengendalian internal yang dilakukan oleh SPI juga sebagai salah 

satu bentuk preventif yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi 

ketidakefektivan yang terjadi pada perusahaan. 

Banyaknya kasus masyarakat yang mengalami masalah buruknya 

pelayanan kesehatan pada rumah sakit, maka dibutuhkan tindakan dalam 

menangani permasalahan tersebut. tentunya masyarakat ingin mendapatkan 

kualitas pelayanan yang baik di rumah sakit. dengan demikian peran audit internal 

dan pengendalian internal sangat penting dan diperlukan dalam mendukung 

kegiatan kinerja karyawan pada bidang pelayanan kesehatan dalam unit farmasi, 

serta dapat memberikan solusi dan mengevaluasi agar kedepannya pelayanan 

kesehatan unit farmasi di rumah sakit menjadi efektif dan sesuai dengan tujuan 

utama dari rumah sakit itu sendiri. 
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Tabel 1.1 

Standar Pelayanan Minimal 

Area dan Dimensi Pelayanan Farmasi BLUD RS Sekarwangi 

No Indikator Standar Capaian 

2018 

1. Pemberian pelayanan Farmasi 1 = Ada 1 = Ada 

2. Ketersediaan Fasilitas dan Peralatan Pelayanan 

Farmasi 

1 = Ada 1 = Ada 

3. Ketersediaan Formularium 1 = Ada 1 = Ada 

4. Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi ≤ 30 mnt 58,9% 

5. Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan ≤ 60 mnt 71,9% 

6. Tidak Adanya Kesalahan Pemberian Obat 100% 99,8% 

7. Kepuasan Pelanggan 80% 57,2% 

Sumber: Data Standar Pelayanan Minimal BLUD RS Sekarwangi 

 Dari Fenomena di atas dapat diketahui bahwa waktu tunggu pelayanan 

obat jadi, waktu tunggu pelayanan obat racikan dan kepuasan pelanggan di area 

farmasi belum dapat terealisasi karena masih dibawah standar, dimana standar 

pelayanan minimal waktu pelayanan obat jadi yang masih 58,9% artinya bahwa 

waktu tunggu pelayanan obat jadi ini masih kurang dari waktu yang sudah 

ditetapkan oleh pihak rumah sakit. Sedangkan pada waktu tunggu pelayanan obat 

racikan yang seharusnya sudah jadi dalam ≤ 60 mnt, survei lapangan 

membuktikan hanya 71,9% dimana dalam hasil capaian tersebut masih belum 

maksimal dalam waktu tunggu pelayanan obat racikan tersebut. Maka hasil 
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kepuasan pelanggan yang seharusnya 80% ternyata masih berbanding terbalik 

dengan keadaan yang terjadi di lapangan yang baru mencapai angka 57,2% 

Dilihat dari banyaknya masyarakat yang mengalami masalah dengan 

kesehatan dan kasus-kasus mengenai kualitas pelayanan yang buruk pada rumah 

sakit, maka sangat dibutuhkan tindakan yang tepat untuk mengatasi persoalan 

tersebut. Rumah sakit diharapkan segera berbenah dan melakukan upaya untuk 

memperbaiki sistem pengendalian internalnya sehingga dapat meminimalisir 

kesalahan karyawan terhadap pelayanan kesehatan farmasi kepada masyarakat. 

SPI dapat mengevaluasi dan juga memberikan solusi perbaikan agar kedepanya 

pelayanan kesehatan menjadi efektif sesuai dengan tujuan utama rumah sakit untuk 

memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya serta didukung oleh kejelasan 

peran dalam menjalankan tugas bagi para karyawan sehingga dapat bertanggung 

jawab secara maksimal. 

 Tabel 1.2 

Tabel Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

Sebelum Sekarang 

1. Afninovila 

Dewi 

(2018) 

Pengaruh 

internal audit, 

gaya 

kepemimpinan, 

motivasi dan 

disiplin kerja 

terhadap 

kinerja 

karyawan pada 

PT 

Pembangunan 

Bank 

Hasil analisis 

menunjukkan 

bahwa audit  

internal,gaya 

kepemimpinan, 

motivasi dan 

disiplin kerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

Pada peneliti 

terdahulu 

sama-sama 

menilai dari 

varibel X1 

audit internal 

terhadap 

variabel Y 

kinerja 

karyawan 

Peneliti 

dihubungkan 

dengan gaya 

kepemimpinan, 

motivasi dan 

disiplin kerja 

Peneliti akan 

dihubungkan 

dengan 

pengendalian 

internal 
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Bengkulu karyawan 

2. Eki Putri 

Dwitami 

(2016) 

Pengaruh 

auditor internal 

terhadap 

kinerja 

karyawan pada 

PT Pos 

Indonesia 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa auditor 

internal dan 

kinerja yang 

ditunjukkan 

karyawan di 

PT Pos 

Indonesia 

(persero) 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

Pengaruh 

audit internal 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

Peneliti hanya 

menggunakan 

2 variabel 

Peneliti akan 

menggunakan 

3 variabel, 

dimana 

peneliti 

menambahkan 

pengendalian 

internal 

3. Farisa 

Septiana 

Siti (2015) 

Pengaruh 

pengendalian 

internal 

terhadap 

kinerja 

karyawan pada 

divisi 

pelayanan 

medis rumah 

sakit 

Berdasarkan 

hasil penelitian 

lingkungan 

pengendalian, 

penilaian 

resiko, 

aktivitas 

pengendalian, 

informasi dan 

komunikasi 

serta 

pemantauan 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja 

karyawan pada 

divisi 

pelayanan 

medis di 

rumah sakit  

Pada peneliti 

terdahulu 

sama-sama 

meneliti 

mengenai 

pengendalian 

internal 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

Peneliti hanya 

menggunakan 

2 variabel 

yaitu 

pengendalian 

internal dan 

kinerja 

karyawan 

Peneliti akan 

menggunakan 

3 variabel, 

dimana 

peneliti 

menambahkan 

audit internal 

4. Dita 

Agustina 

(2018) 

Pengaruh audit 

internal dan 

stres kerja 

terhadap 

kinerja 

karyawan pada 

PT Selamat 

Toyota 

Sukabumi 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

audit internal, 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan PT 

Pada peneliti 

terdahulu 

sama-sama 

menilai dari 

varibel X1 

audit internal 

terhadap 

variabel Y 

kinerja 

Peneliti 

dihubungkan 

dengan stres 

kerja 

Peneliti akan 

dihubungkan 

dengan 

pengendalian 

internal 
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Selamat 

Toyota, stres 

kerja 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

karyawan 

5. Santi 

Nurani 

(2016) 

Pengaruh audit 

internal 

terhadap 

penilaian 

kinerja 

pegawai pada 

kantor BKPP 

Kota 

Sukabumi 

Hasil 

pengujian 

hipotesis 

menunjukkan 

bahwa audit 

internal 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

penilaian 

kinerja 

pegawai. 

Pada peneliti 

terdahulu 

sama-sama 

meneliti 

mengenai 

audit internal 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

Peneliti 

terdahulu 

hanya menilai 

audit internal 

terhadap 

kinerja 

pegawainya 

saja 

Peneliti akan 

menambahkan 

variabelnya 

yaitu audit 

internal dan 

pengendalian 

internal 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berharap penelitian ini dapat 

memastikan penerapan audit internal dan pengendalian internal dapat berjalan 

dengan efektif melalui kinerja karyawan pada RSUD Sekarwangi, Sehingga 

penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Audit Internal dan 

Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan Instalasi Farmasi RSUD 

Sekarwangi.” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dengan melihat latar belakang yang telah dipaparkan, masalah pengaruh 

audit internal dan pengendalian internal terhadap kinerja karyawan di atas maka 

dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain: 

1. Kinerja karyawan yang masih belum maksimal 

2. Kurangnya ketepatan waktu dalam pengambilan obat 

3. Waktu kerja yang kurang memadai 

4. Kualitas kinerja karyawan menurun 

5. Adanya keluhan dari masyarakat 

6. Beban kerja yang berlebihan 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh audit internal terhadap kinerja karyawan? 

2. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja karyawan? 

3. Bagaimana pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap 

kinerja karyawan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penulis bermaksud melakukan penelitian ini adalah untuk mencari data atau 

informasi yang relevan dengan masalah yang telah diidentifikasi lalu akan 

dianalisis dan ditarik kesimpulan. 
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Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh audit internal terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap 

kinerja karyawan. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh audit internal dan 

pengendalian internal terhadap kinerja karyawan. 

1.5   Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

antara lain: 

Kegunaan Teoritis 

1. Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai Pengaruh Audit 

internal dan pengendalian Internal terhadap Kinerja Karyawan pada 

Bagian Instalasi Farmasi RSUD Sekarwangi. 

2. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa 

dalam memahami dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh. 

Kegunaan Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini untuk menambah pengetahuan serta pengalaman yang 

sangat bermanfaat mengenai pengaruh audit internal dan pengendalian 

internal khususnya mengenai kinerja karyawan. 
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2. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta sebagai dasar untuk 

penelitian lanjutan, khususnya sebagai bahan referensi dan 

pembanding bagi mereka yang berminat mengadakan penelitian lebih 

lanjut di bidang ini. 

3. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan menjadi bahan 

pertimbangan kedepan serta dapat digunakan untuk menetapkan 

kebijakan dalam mengelola kepatuhan karyawan dan sebagai masukan 

bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan sehingga 

sasaran perusahaan dapat dicapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 


