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ABSTRACT 

 

Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity 

designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization 

accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and 

improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes. 

This research is an internal auditing study and the practice of good corporate 

governance in Rumah Sakit Haji Jakarta. The objectives of this study is to describe the 

implementation of internal auditing and practicing Good Corporate Governance. The 

study uses qualitative descriptive analysis method. Qualitative descriptive analysis is used 

in analyzing the implementation of internal auditing and practicing Good Corporate 

Governance in Rumah Sakit Haji Jakarta by comparing the existing theory to actual 

implementation. 

The result of this study shows that the implementation of internal auditing on the 

practice of Good Corporate Governance in Rumah Sakit Haji Jakarta has been in 

accordance with existing theory. The results would be summarized as Internal Audit 

Division of Rumah Sakit Haji Jakarta performed adequately and Good Corporate 

Governance is applied fairly good in Rumah Sakit Haji Jakarta. 

 

Keywords : Internal auditing, Good Corporate Governance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.  Latar Belakang 

Pertumbuhan dan perubahan lingkungan global yang sangat cepat 

ditambah dengan persaingan yang sangat ketat serta maraknya praktek 

korupsi, kolusi dan nepotisme semakin menuntut perusahaan untuk memiliki 

strategi yang tepat dan perangkat pengendalian yang lengkap, handal, serta 

terpadu untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan yang tinggi. Untuk 

meminimalisasikannya maka dibutuhkan pengelolaan perusahaan yang baik 

atau profesional, kebutuhan perusahaan akan pengendalian intern merupakan 

sesuatu yang wajar karena dengan adanya pengendalian intern yang baik 

maka merefleksikan adanya pratik manajeman yang baik pula. Berdasarkan 

pada kondisi tersebut maka pelaksanaan Good Corporate Governance 

(GCG) bukan lagi menjadi suatu pilihan tetapi sudah menjadi kewajiban 

untuk dapat meningkatkan kinerja dan dapat bersaing dengan perusahaan 

lainnya. 

Implementasi GCG sendiri di Indonesia telah diterapkan di 

perusahaan-perusahaan dan institusi, baik milik pemerintah maupun swasta, 

termasuk juga rumah sakit. Rumah sakit sebagai salah satu subsistem 

pelayanan kesehatan memberikan dua jenis pelayanan kepada masyarakat 

yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan 

mencakup pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik 

dan pelayanan keperawatan. Sedangkan pelayanan administrasi mencakup 
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tentang segala sistem administrasi pegawai maupun data-data tentang pasien 

rumah sakit (Muninjaya, 2004). 

Salah satu cara yang ditempuh manajer rumah sakit untuk 

meningkatkan hasil kerja yang baik dan memperoleh keuntungan organisasi 

secara optimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan adalah melalui 

manajemen organisasi yang efektif dan efisien. Dalam hal ini prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance (GCG) memegang peranan penting, sebagai 

sarana untuk mengukur kinerja suatu organisasi yang baik (Surya, 2008). 

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (2006), 

Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan 

hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, 

karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya 

sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain 

sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. 

Penerapan Good Corporate Governance dimaksudkan agar 

terciptanya keterbukaan informasi, adanya pertanggungjawaban pimpinan, 

perlakuan adil bagi setiap karyawan dalam menjalankan kewajiban dan 

menerima hak-haknya sebagai karyawan maupun adanya keterlibatan dari 

seluruh karyawan dalam pengembangan organisasi rumah sakit menjadi 

lebih baik lagi. 

Penerapan GCG di rumah sakit ditandai dengan adanya penerbitan 

keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/ SK/ IV/ 2005 tentang 

Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah 

Sakit. Surat Keputusan tersebut menjelaskan bahwa untuk meningkatkan 

mutu pelayanan medis dirumah sakit perlu pengaturan internal yang 
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mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medis. Sedangkan 

pengertian Medical Staff Bylaws adalah kerangka (framework) untuk 

pengaturan diri sendiri (self-governance) oleh staf medik yang dapat 

diterima secara umum. Kerangka itu menetapkan tugas, kewajiban, 

kewenangan, tanggung jawab, kelompok staf medis dan komite medis. 

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

631/MENKES/ SK/ IV/ 2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis 

(Medical Staff Bylaws), prinsip-prinsip GCG sudah mulai diterapkan di 

rumah sakit, diantaranya oleh Rumah Sakit Haji Jakarta. Rumah sakit yang 

didirikan pada tanggal 12 November 1994 ini memiliki tujuan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan pelayanan 

kesehatan yang paripurna, bermutu, terjangkau dan akuntabel kepada seluruh 

lapisan masyarakat. Salah satu cara yang ditempuh Rumah Sakit Haji Jakarta 

untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menyelenggarakan praktek bisnis 

yang sehat, berorientasi pada prinsip ekonomis dan produktivitas, melalui 

pengelolaan RS yang menerapkan kaidah Good Coorporate Governance 

dengan tetap melaksanakan fungsi sosial RS dan tidak semata-mata mencari 

keuntungan. Salah satu cara agar penerapan GCG dapat berjalan dengan baik 

adalah dengan adanya Audit Internal yang memadai. Audit internal di 

Rumah Sakit Haji Jakarta dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal. Divisi 

Audit Internal dibentuk sejak berdirinya Rumah Sakit Haji Jakarta, yaitu 

pada tahun 1994 dan disahkan kembali berdasarkan Surat Pengesahan 

Pengawas RSHJ Nomor : 002/RSHJ/WAS/SK/XII/2008 tentang 

Pemberlakuan Peraturan Internal Rumah Sakit Dan Internal Staf Medik 

Rumah Sakit (Hospital Bylaws dan Medical Staff Bylaws) RSHJ. 
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Arens et al (2006) mendefinisikan audit yaitu: Auditing is the 

accumulation and evaluation of evidence about information to determine 

and report on the degree of correspondence between the information and 

established criteria. Auditing should be done by a competent and 

independent person. Pernyataan tersebut mendefinisikan audit sebagai suatu 

proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti mengenai informasi 

untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi yang 

didapat dengan kriteria yang telah ditentukan. Pemeriksaan harus dilakukan 

oleh seseorang yang kompeten dan independen. 

Sedangkan definisi audit internal sendiri menurut Sawyer (2006) 

adalah sebagai suatu penilaian yang sistematis dan obyektif yang dilakukan 

auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam 

organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi 

telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah 

diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan 

prosedur internal telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah 

dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan 

(6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif – semua dilakukan dengan 

tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota 

organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif. 

Keberadaan audit internal memberikan nilai tambah bagi perusahaan 

dalam rangka mengoptimalkan kinerja dewan komisaris, dengan adanya 

pengawasan yang optimal akan membantu manajemen dalam mengelola 

perusahaan dengan efisien dan efektif sesuai dengan aturan perundangan 

yang berlaku. Salah satu peran kunci audit internal yaitu untuk menyediakan 
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informasi mengenai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian 

manajemen dan kualitas kinerja perusahaan bagi manajemen. Aktivitas audit 

internal perlu menyadari bahwa tata kelola bukanlah merupakan himpunan 

proses dan struktur yang berdiri sendiri, terpisah dari sistem lainnya. Tata 

kelola juga memiliki keterkaitan dengan pengendalian internal. Sesuai 

Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal, lingkup 

aktivitas audit internal di antaranya adalah Tata Kelola (governance). 

Penelitian mengenai analisis audit internal dalam penerapan GCG 

telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti Akmalia 

Purwaningsih (2008), M Kusumamelati (2008), Imelda Suri (2007), Lisa 

Sulistiowati (2006). Akmalia Purwaningsih (2008) melakukan analisis 

peranan internal audit dalam meningkatkan penerapan Corporate 

Governance pada PT. Indosat, Tbk. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

fungsi internal audit (Satuan Pemeriksaan Intern) yang efektif mampu 

menawarkan sumbangan penting dalam meningkatkan proses Corporate 

Governance. 

M Kusumamelati (2008) melakukan penelitian terhadap fungsi audit 

internal dalam mewujudkan Good Corporate Governance di PT. PLN 

(Persero) distribusi Jawa Barat dan Banten. Penelitian ini menemukan bahwa 

audit internal memiliki fungsi yang terkait dalam penerapan Good Corporate 

Governance (GCG) di suatu perusahaan. Perwujudan GCG di perusahaan 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain struktur organisasi, 

latar belakang pendidikan dari auditor internal, program yang disusun 

sebelum melaksanakan audit, dan adanya tindak lanjut manajemen terhadap 

laporan hasil audit. 
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Imelda Suri (2007) dengan penelitiannya yang berjudul Peranan 

Komite Audit dalam Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada 

PT. Semen Padang menunjukkan bahwa sosialisasi prinsip-prinsip GCG 

harus dilaksanakan dengan baik agar tidak terjadi masalah atau hambatan 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dari komite audit.  

Penelitian mengenai GCG merupakan fenomena yang menarik 

ditengah perbincangan mengenai peran auditor internal. Pembentukan fungsi 

audit internal pada Rumah Sakit Haji Jakarta yang dilakukan oleh Divisi 

Audit Internal seharusnya diarahkan pada efektivitas peran dan fungsi Divisi 

Audit Internal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengevaluasian 

atas efektivitas dan efisiensi sumber daya, serta memberikan saran perbaikan 

dan informasi yang relevan serta objektif tentang kegiatan kerja yang dikaji 

pada semua tingkatan manajemen dalam rangka penerapan GCG. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Analisis Audit Internal dalam Penerapan Good 

Corporate Governance (Studi Kasus pada Rumah Sakit Haji Jakarta)”. 

 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Pertumbuhan rumah sakit di Indonesia yang cukup pesat 

menimbulkan persaingan diantara para pengelola rumah sakit. Hal ini 

menjadi sebuah tantangan bagi rumah sakit agar tetap hidup dan terus 

berkembang serta menjalankannya lebih mengarah kepada usaha sosial 

ekonomi. 

Penerapan konsep Good Corporate Governance (GCG) dalam 

penyelenggaraan rumah sakit, khususnya milik pemerintah, merupakan 
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tantangan dan perlu diimplementasikan secara nyata agar terlaksana good 

governance sehingga menghasilkan birokrasi yang handal, professional, 

efisien dan produktif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada 

masyarakat. 

Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai salah satu subsistem pelayanan 

kesehatan senantiasa berupaya meningkatkan nilai perusahaan melalui 

penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good 

Corporate Governance (GCG). Salah satu cara agar penerapan GCG dapat 

berjalan dengan baik adalah dengan adanya audit internal yang memadai. 

Audit internal berperan penting dalam menilai dan memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan/perbaikan praktek tata kelola (governance). Beberapa 

hal yang kemudian dipertanyakan berkaitan dengan fungsi audit internal 

adalah seberapa efektif keberadaan auditor internal dalam memberikan nilai 

tambah bagi perusahaan untuk menerapkan Good Corporate Governance di 

Rumah Sakit Haji Jakarta. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 

adalah bagaimanakah peranan audit internal dan penerapan GCG di Rumah 

Sakit Haji Jakarta 

 

1.3.  Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam pembahasan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Pembahasan dan analisis yang dilakukan ditekankan kepada audit 

internal dan penerapan Good Corporate Governance di Rumah Sakit Haji 

Jakarta pada tahun 2010. 

2. Indikator yang dianalisis adalah berdasarkan kriteria COSO (The 

Committee of Sponsoring Organization), yaitu lingkungan pengendalian 
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(control environment), penilaian risiko (risk assessment), aktivitas 

pengendalian (control activities), komunikasi dan informasi 

(communication and information) dan pemantauan (monitoring). 

 

1.4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah 

dari penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana penerapan audit internal pada Rumah Sakit Haji Jakarta? 

2. Bagaimana penerapan Good Corporate Governance pada Rumah Sakit 

Haji Jakarta? 

 

1.5.  Tujuan Penelitian 

Suatu kegiatan atau aktivitas tentunya mempunyai tujuan. Demikian 

dengan penelitian yang penulis laksanakan. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah:  

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan audit internal pada Rumah Sakit 

Haji Jakarta. 

2. Mengetahui dan menganalisis penerapan Good Corporate Governance 

pada Rumah Sakit Haji Jakarta. 

 

1.6.  Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian berharap hasil penelitiannya dapat berguna. 

Demikian halnya dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaan atau manfaat sebagai berikut: 
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1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan 

yang berhubungan dengan audit internal dan Good Corporate 

Governance. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

wawasan manajemen akan perlunya sistem corporate governance dan 

sebagai bahan pertimbangan, jika perlu dapat dipakai untuk 

mengadakan perbaikan agar dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

b. Masyarakat dan dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta sebagai bahan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

c. Penulis, manfaat penelitian ini bagi penulis adalah memberikan 

tambahan pengetahuan mengenai sistem corporate governance yang 

baik dan sebagai salah satu syarat yang dipenuhi untuk ujian Sarjana 

Ekonomi Program Studi Akuntansi STIE Indonesia Banking School. 

 

1.7.  Sistematika Penulisan 

Secara garis besar sistematika penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 

5 bab antara lain:  

 BAB I :   PENDAHULUAN  

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penyusunan skripsi. 
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BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan landasan teori bagi penelitian, yaitu berupa 

konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan audit internal dan 

corporate governance. Bab ini antara lain menguraikan: 

pengertian dari audit internal, tujuan dan ruang lingkup audit 

internal, fungsi dan tanggung jawab audit internal, kedudukan 

audit internal, kompetensi auditor internal, pengertian Good 

Corporate Governance, prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance, unsur-unsur Good Corporate Governance, tujuan 

dan manfaat dari Good Corporate Governance, pedoman 

peraturan internal staf medis (Medical Staff Bylaws) di rumah 

sakit, internal control menurut COSO. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai waktu dan tempat penelitian 

dilakukan serta menguraikan secara jelas mengenai 

metodologi penelitian yang digunakan dan teknik apa yang 

digunakan dalam pengolahan data. 

BAB IV :  PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang data-data yang diperoleh, analisis data, 

dan hasil analisis serta pembahasannya untuk kemudian 

dibandingkan dengan teori yang ada. Hasil dari perbandingan 

tersebut akan dibahas dan dianalisis yang akhirnya akan 

dirumuskan menjadi suatu hasil penelitian. 
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BAB V :  PENUTUP 

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran bagi 

objek penelitian itu sendiri maupun bagi proses penelitian 

selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS AUDIT..., NELA AYU PUSPITASARI, Ak.-IBS, 2011



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Tinjauan Pustaka 

2.1.1.  Audit Internal 

2.1.1.1. Pengertian Audit Internal 

Sawyer (2006) mendefinisikan audit internal sebagai suatu penilaian 

yang sistematis dan obyektif yang dilakukan auditor internal terhadap 

operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan 

apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat 

diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan 

diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal 

telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber 

daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi 

telah dicapai secara efektif – semua dilakukan dengan tujuan untuk 

dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam 

menjalankan tanggung jawabnya secara efektif. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui SA. Seksi 321 (PSA 

No.04) dalam bukunya Standar Akuntansi Keuangan, Pengendalian Intern 

adalah sebagai berikut: Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur 

kebijakan keuangan dan operasional suatu perusahaan untuk mendapatkan 

manfaat dari kegiatan perusahaan tersebut.  

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui SA. Seksi 315 (PSA No.8)  

dalam bukunya Standar Professional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan 
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bahwa: Pemeriksaan intern wajib memahami dengan baik proses manajemen 

yang dilakukannya meliputi, menguji dan menilai kecukupan efektivitas dari 

sistem pengendalian intern. 

Menurut IIA (Institute of Internal Auditors) dalam buku Internal 

Auditing : Assurance and Consulting Services (2008): 

Internal auditing is an independent, objective assurance and 
consulting activity designed to add value and improve an 
organization’s operations. It helps an organization accomplish its 
objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate 
and improve the effectiveness of risk management, control, and 
governance processes. 

 
Hiro Tugiman (2006) mendefinisikan audit internal atau pemeriksaan 

internal sebagai suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu 

organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang 

dilaksanakan. 

Menurut American Accounting Association (2011), internal audit 

adalah proses sistematis untuk secara objektif memperoleh dan mengevaluasi 

asersi mengenai tindakan dan kejadian-kejadian ekonomis untuk meyakinkan 

derajat kesesuaian antara asersi ini dengan kriteria yang ditetapkan dan 

mengomunikasikannya ke pengguna yang berkepentingan. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa audit 

internal adalah aktivitas yang memberikan pelayanan kepada manajemen 

yang meliputi audit dan penilaian terhadap operasi pada seluruh tingkat 

organisasi perusahaan. Audit internal dapat memberikan saran dan masukan 

berupa tindakan perbaikan atas sistem yang telah ada. Oleh karena itu, audit 

internal dapat juga dikatakan sebagai pemberi masukan kepada perusahaan 

dalam mencapai tujuannya di masa yang akan datang. 
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2.1.1.2. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

Tujuan audit internal dapat dilihat dari IIA (Institute of Internal 

Auditors) dalam buku Internal Auditing : Assurance and Consulting Services 

(2008) yaitu sebagai berikut:  

The objective of internal auditing is to assist members of 
organization in the effective discharge of the responsibilities. To this 
end, internal auditing furnishes them with analysis, appraisals, 
recommendations, counsels, and information concerning the 
activities reviewed. The audit objective includes promoting effective 
control at reasonable cost. 

 
Menurut Hiro Tugiman (2006) tujuan audit internal adalah membantu 

para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara 

efektif. Untuk itu, pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian, 

dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula 

pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar. 

Menurut Sawyer (2006) adanya internal audit adalah bertujuan untuk 

menentukan:  

1. Apakah informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat 

diandalkan  

2. Apakah resiko yang dihadapi oleh perusahaan telah diidentifikasi dan 

diminimalisir  

3. Apakah peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang 

bisa diterima telah diikuti  

4. Apakah kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi  

5. Apakah sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis  

6. Apakah tujuan organisasi telah dicapai secara efektif  
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Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2004), tujuan pemeriksaan yang 

dilakukan oleh internal auditor adalah membantu semua pimpinan 

perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan 

memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang 

diperiksanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor harus 

melakukan kegiatan-kegiatan berikut: 

1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari 

sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern dan pengendalian 

operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif 

dengan biaya yang tidak terlalu mahal. 

2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur 

yang telah ditetapkan oleh manajemen. 

3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan 

dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, 

kecurangan dan penyalahgunaan. 

4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam 

organisasi dapat dipercaya. 

5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh manajemen. 

6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas. 

Ruang lingkup audit internal mencakup bidang yang sangat luas dan 

kompleks meliputi seluruh tingkatan manajemen baik yang bersifat 

administratif maupun operasional. Audit internal bertindak sebagai 

pengawas namun juga merupakan mitra yang siap membantu dalam 
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memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi. Ruang lingkup audit 

internal sangat luas tergantung pada besar kecilnya organisasi dan 

permintaan manajemen organisasi yang bersangkutan. 

Pernyataan mengenai ruang lingkup audit internal dikemukakan oleh 

IIA (Institute of Internal Auditors) dalam buku Internal Auditing : 

Assurance and Consulting Services (2008) yaitu: 

The scope of internal auditing should encompass the examination and 
evaluation of the adequacy and effectiveness of the organizations’s 
system of internal control and quality of performance in carrying out 
assigned responsibilities. 

 
Berdasarkan uraian di atas, maka diambil kesimpulan bahwa ruang 

lingkup audit internal mencakup pengujian dan pengevaluasian kelayakan 

dan keefektifan pengendalian internal dan kualitas kinerja yang berdasarkan 

tanggung jawab yang telah ditetapkan termasuk : 

1. Mereview reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasional 

yaitu untuk membantu para anggota organisasi agar dapat menyelesaikan 

tanggung jawabnya secara efektif, untuk tujuan tersebut pengawasan 

internal menyediakan bagi mereka berbagai analisis, penilaian, 

rekomendasi, nasihat dan informasi sehubungan aktivitas yang diperiksa. 

2. Mereview sistem yang ada untuk memastikan kepatuhannya kepada 

kebijakan rencana, hukum dan peraturan yang dapat mempengaruhi 

secara signifikan terhadap operasi dan pelaporan, serta menentukan 

apakah organisasi mematuhi hal tersebut atau tidak. 

3. Mereview sarana pengamanan aktiva dan bila dipandang perlu melakukan 

verifikasi keberadaan aktiva tersebut. 
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4. Menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam hal 

ini keekonomisan berarti menggunakan sumber daya secara hati-hati dan 

bijaksana agar diperoleh hasil terbaik, sedangkan efisiensi berarti 

kemampuan untuk meminimalisir kerugian dan pemborosan sumber daya 

dan menghasilkan suatu output. 

5. Mereview operasi atau program untuk menentukan apakah hasilnya 

konsisten dengan sasaran dan tujuan yang akan ditetapkan serta 

menentukan apakah operasi dan program dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaannya. 

 

2.1.1.3 Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Sawyer (2006) menyebutkan fungsi audit internal bagi manajemen 

adalah sebagai berikut :  

1. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh 

manajemen puncak  

2. Mengidentifikasi dan meminimalkan resiko  

3. Memvalidasi laporan ke manajer senior  

4. Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis  

5. Membantu proses pengambilan keputusan  

6. Menganalisis masa depan- bukan hanya untuk masa lalu  

7. Membantu manajer untuk mengelola perusahaan  

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2000), tanggung jawab departemen 

bagian audit adalah sebagai berikut: 

a. Tanggung jawab direktur audit internal adalah menerapkan program 

audit internal perusahaan. Direktur audit internal mengarahkan personil 
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dan aktivitas-aktivitas departemen audit internal, menyiapkan rencana 

tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan 

program yang telah dibuat untuk persetujuan 

b. Tanggung jawab auditing supervisor adalah membantu direktur audit 

internal dalam mengembangkan program audit tahunan dan membantu 

dalam mengkoordinasi usaha auditing dengan auditor independen agar 

memberikan cakupan audit yang sesuai tanpa duplikasi usaha 

c. Tanggung jawab senior auditor adalah menerima program audit dan 

instruksi untuk area audit yang ditugaskan dari auditing supervisor. 

Senior auditor memimpin staf auditor dalam pekerjaan lapangan audit 

d. Tanggung jawab staf auditor adalah melaksanakan tugas audit pada suatu 

lokasi audit 

 
2.1.1.4 Kedudukan Audit Internal 

Menurut Manahan Nasution (2004), secara garis besar ada tiga 

alternatif posisi atau kedudukan dari internal auditor dalam struktur 

organisasi perusahaan yaitu:  

1. Berada di bawah Dewan Komisaris.  

Dalam hal ini staf audit internal bertanggung jawab pada Dewan 

Komisaris. lni disebabkan karena bentuk perusahaan membutuhkan 

pertanggungjawaban yang lebih besar, termasuk direktur utama dapat 

diteliti oleh internal auditor. Dalam cara ini, bagian pemeriksa internal 

sebenarnya merupakan alat pengendali terhadap performance manajemen 

yang dimonitor oleh komisiaris perusahaan. Dengan demikian bagian 

pemeriksa internal mempunyai kedudukan yang kuat dalam organisasi. 
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2. Berada dibawah Direktur Utama  

Menurut sistem ini staf auditor internal bertanggung jawab pada direktur 

utama. Sistem ini biasanya jarang dipakai mengingat direktur utama 

terlalu sibuk dengan tugas-tugas yang berat. Jadi kemungkinan tidak 

sempat untuk mempelajari laporan yang dibuat auditor internal. 

3. Berada dibawah Kepala Bagian Keuangan 

Menurut sistem ini kedudukan auditor internal dalam struktur organisasi 

perusahaan berada dibawah koordinasi kepala bagian keuangan. Bagian 

auditor internal bertanggung jawab sepenuhnya kepada kepala keuangan 

atau ada yang menyebutnya sebagai controller. Tapi perlu juga diketahui 

bahwa biasanya kepala bagian keuangan tersebut bertanggung jawab juga 

pada persoalan keuangan dan akuntansi. 

 
2.1.1.5 Kompetensi Auditor Internal 

Kualifikasi audit internal menurut Amin Widjaja Tunggal (2000) antara lain: 

1. Audit internal harus memiliki pendidikan dan latihan yang memadai 

karena audit berhubungan dengan analisis dan pertimbangan. Oleh 

karena itu, auditor internal harus mengerti catatan keuangan dan 

akuntansi sehingga dapat memverifikasi dan menganalisis dengan baik. 

2. Selain pendidikan dan pelatihan seorang auditor internal juga harus 

berpengalaman dibidangnya. Apabila ia seorang auditor internal yang 

baru, ia harus dibimbing oleh auditor yang kompeten. 

3. Seorang auditor dikatakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Auditor internal harus tertarik dan ingin mengetahui semua operasi 

perusahaan, selain itu juga harus mempunyai perhatian terhadap 
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prestasi dan persoalan karyawan perusahaan mulai dari tingkat bawah 

sampai tingkat atas. 

b. Seorang auditor internal harus tekun dalam menjalankan 

pekerjaannya. 

c. Auditor internal juga harus memandang suatu kesalahan sebagai 

sesuatu yang harus diselesaikan dan kesalahan yang telah dibuat 

sebisa mungkin dihindari. 

d. Auditor internal menelaah semua pengaruh yang terjadi terhadap 

profitabilitas dan efisiensi kegiatan perusahaan. 

e. Mempertimbangkan auditee sebagai mitra karena tujuan dari audit 

internal bukan mengkritik tetapi untuk meningkatkan operasi 

perusahaan. 

4. Seorang auditor internal harus mempunyai ide-ide yang cemerlang untuk 

membangun organisasi. 

IIA (Institute of Internal Auditors) dalam buku Internal Auditing : 

Assurance and Consulting Services (2008) menyatakan bahwa: 

There are certain competencies that tend to be common among 
successful internal auditors. Some of these competencies are inherent 
personal qualities. Others are knowledge and skills that can learned and 
developed. Personal qualities that are common among successful 
internal auditors at all levels include the following: integrity, passion, 
work ethic, curiosity, creativity, initiative, flexibility.  
 

2.1.2.  Good Corporate Governance 

2.1.2.1. Pengertian Good Corporate Governance 

Istilah Corporate Governance (CG) pertama kali diperkenalkan oleh 

Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai 

Cadbury Report (Tjager dkk., 2003). Terdapat banyak definisi tentang 
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Corporate Governance yang pendefinisiannya dipengaruhi oleh teori yang 

melandasinya. Perusahaan/korporasi dapat dipandang dari dua teori, yaitu (a) 

teori pemegang saham (shareholding theory) dan (b) teori stakeholder 

(stakeholding theory). Shareholding theory mengatakan bahwa perusahaan 

didirikan dan dijalankan untuk tujuan memaksimumkan kesejahteraan 

pemilik/pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. 

Adapun definisi Good Corporate Governance dari Cadbury Committee yang 

berdasar pada teori stakeholder adalah sebagai berikut : Seperangkat aturan 

yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, 

pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik 

internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan 

kewajiban mereka.  

Pengertian lain Corporate Governance menurut Surat Keputusan 

Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN 

No. 23/MPM/BUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik GCG dalam 

Perusahaan Perseroan (Persero), yaitu Good Corporate Governance adalah 

prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan 

perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan 

perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001) merumuskan 

corporate governance sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan yang 

menjelaskan hubungan berbagai partisipan dalam menentukan arah dan 

kinerja perusahaan. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, terlihat dengan jelas bahwa 

Corporate Governance merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak 
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yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara 

baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. 

 
2.1.2.2 Prinsip-Prinsip Corporate Governance 

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) 

telah mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip ini 

juga diadopsi oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 

dan The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Prinsip-

prinsip dimaksud mencakup empat prinsip yang dapat diterapkan secara 

fleksibel sesuai keadaan, budaya dan tradisi di masing-masing negara yaitu 

fairness (kewajaran), disclosure (pengungkapan) and transparency 

(transparansi), accountability (akuntabilitas) dan responsibility (pertanggung 

jawaban) (Tjager et al., 2003). Pada umumnya prinsip-prinsip Corporate 

Governance terdiri dari 5 (lima) yaitu Transparency, Accountability, 

Responsibility, Independency dan Fairness. 

Prinsip-prinsip GCG yang dikembangkan OECD meliputi 5 hal 

sebagai berikut: (Herwidayatmo, Usahawan No 10 Th XXIX Oktober 2000): 

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham 

Kerangka yang dibangun dalam Corporate Governance harus mampu 

melindungi hak-hak para pemegang saham. Hak hak tersebut meliputi 

hak-hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk: 

a. Menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan; 

b. Mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya; 

c. Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara 

berkala dan teratur; 

ANALISIS AUDIT..., NELA AYU PUSPITASARI, Ak.-IBS, 2011



d. Ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS; 

e. Memilih anggota dewan komisaris dan direksi; serta 

f. Memperoleh pembagian keuntungan perusahaan 

2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham 

Kerangka Corporate Governance harus menjamin adanya perlakuan yang 

sama terhadap seluruh pemegang saham. Seluruh pemegang saham harus 

memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan 

atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan 

adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam satu 

kelas, melarang praktek-praktek insider trading dan self dealing, dan 

mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan 

jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan 

kepentingan (conflict of interest). 

3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan 

Kerangka Corporate Governance harus memberikan pengakuan terhadap 

hak-hak stakeholders, seperti ditentukan dalam undang-undang dan 

mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para 

stakeholders tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan 

kerja dan kesinambungan usaha. 

4. Keterbukaan dan transparansi 

Kerangka Corporate Governance harus menjamin adanya pengungkapan 

yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan 

dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai 

keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan dan pengelolaan 

perusahaan. Disamping itu, inforrmasi yang diungkapkan harus disusun, 
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diaudit dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. 

Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit 

yang bersifat independen atas laporan keuangan. 

5. Akuntabilitas Dewan Komisaris 

Kerangka Corporate Goveranance harus menjamin adanya pedoman 

strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang 

dilakukan oleh dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban 

profesionalnya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. 

 

2.1.2.3 Unsur-Unsur Good Corporate Governance 

Unsur-unsur (person in charge) dalam GCG menurut Iman S. 

Tunggal dan Amin W. Tunggal (2002) dan juga menurut IIA Indonesia 

Chapter (2004) terdiri atas: 

1. Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham 

Hak pemegang saham harus dilindungi agar pemegang saham 

dapat melaksanakannya berdasarkan prosedur yang benar dan ditetapkan 

oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Hak-hak para pemegang saham pada dasarnya yaitu: 

a. Mengamankan registrasi dari kepemilikan saham; 

b. Menyerahkan atau memindahkan saham; 

c. Mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu dan 

berkelanjutan; 

d. Ikut serta dan memiliki hak suara dalam RUPS; 
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e. Menerima keuntungan, sebanding dengan jumlah saham yang 

dimilikinya dalam bentuk deviden dan pembagian keuntungan 

lainnya. 

Dalam RUPS pemegang saham harus menetapkan sistem tentang: 

a. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi perusahaan; 

b. Menetapkan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Dewan 

Direksi, dan  

c. Penilaian kinerja mereka. 

2. Dewan Komisaris 

Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi 

tindakan direksi dan jika perlu dapat memberikan nasihat kepada direksi. 

Fungsi dewan komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham dalam 

melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi dalam 

rangka menjalankan kepengurusan perusahaan yang baik. 

Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris: 

a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perusahaan 

yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi 

termasuk mengenai rencana pengembangan perusahaan, pelaksanaan 

ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

b. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana 

pengembangan perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan 

perusahaan serta perubahan dan tambahannya 

c. Mengawasi pelaksanaan kerja dan anggaran perusahaan serta 

menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS 
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d. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, dalam hal perusahaan 

menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS 

dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus 

ditempuh. 

e. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap 

persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan perusahaan 

f. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh 

RUPS 

g. Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 

sebulan dan dalam rapat tersebut komisaris dapat mengundang 

Direksi. 

3. Direksi 

Direksi bertugas untuk mengelola perusahaan. Direksi wajib 

mempertanggung jawabkan tugasnya kepada pemegang saham melalui 

RUPS. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi 

kepentingan perusahaan dan direksi harus memastikan agar perusahaan 

melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan 

kepentingan stakeholders. 

4. Eksternal Auditor 

Eksternal auditor harus ditunjuk oleh RUPS dari calon yang 

diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usul Komite Audit. 

Eksternal auditor bertanggung jawab memberikan opini atau pendapat 

terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan eksternal auditor adalah 

opini profesional mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan 

keuangan tanggung jawab manajemen, tetapi eksternal auditor 

ANALISIS AUDIT..., NELA AYU PUSPITASARI, Ak.-IBS, 2011



bertanggung jawab untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen 

dalam laporan audit mereka. 

5. Komite Audit 

Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang 

beranggotakan satu atau lebih Dewan Komisaris. Keanggotaan Komite 

Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Seorang 

diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan yang sekaligus 

merangkap sebagai ketua Komite Audit, sedangkan anggota lainnya 

merupakan pihak eksternal perusahaan yang independen dimana 

setidaknya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi 

dan keuangan. 

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit: 

a. Mendorong terbentuknya pengendalian internal yang memadai; 

b. Meningkatkan kualitas keterbukaan dalam laporan keuangan; 

c. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit, kewajaran 

biaya eksternal audit serta kemandirian dari objektivitas eksternal 

auditor; 

d. Mempersiapkan surat (ditandatangani oleh ketua Komite Audit)  yang 

menguraikan tugas dan tanggung jawab Komite Audit selama buku 

yang sedang diperiksa oleh eksternal auditor. Surat tersebut harus 

disertakan dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada 

pemegang saham. 

6. Auditor Internal 

Di dalam perusahaan yang menerapkan GCG, fungsi audit internal 

antara lain dituntut untuk berperan dalam hal sebagai berikut: 
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a. Membantu manajemen dalam menilai risiko-risiko utama yang 

dihadapi perusahaan dan memberi nasihat kepada manajemen; 

b. Mengevaluasi struktur pengendalian internal dan bertanggung jawab 

kepada komite audit; 

c. Menelaah peraturan corporate governance minimal setahun sekali. 

7. Sekretaris Perusahaan 

Sekretaris perusahaan harus dilaksanakan oleh salah seorang 

pejabat perusahaan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan fungsinya. 

Sekretaris perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material 

dan relevan yang berkaitan dengan perusahaan dan menguasai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris perusahaan bertanggung 

jawab kepada direksi perusahaan. 

8. Manajer dan Pekerja 

Manajer bertanggung jawab untuk: 

a. Kelangsungan hidup perusahaan; 

b. Memperpanjang umur perusahaan ke masa depan melalui inovasi, 

pengembangan manajemen, ekspansi pasar, serta cara lain yang dapat 

digunakan untuk memberi nilai tambah kepada perusahaan; 

c. Menyeimbangkan pemintaan dari seluruh kelompok dengan cara 

sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya. 

9. Stakeholders lainnya 

Stakeholders diberi kesempatan untuk memantau pemenuhan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan 

masukan kepada direksi mengenai hal tersebut. Perusahaan juga harus 

memberikan informasi yang diperlukan oleh stakeholders untuk 
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melindungi hak mereka. Perusahaan bekerja sama dengan stakeholders 

demi kepentingan bersama. 

 
2.1.2.4 Tujuan dan Manfaat Penerapan Good Corporate Governance 

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana dalam buku Penerapan Good 

Corporate Governance (Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi 

Kelangsungan Usaha) (2006), menyatakan bahwa: 

The setting-up of the principles of GCG is aimed at the creation of 
the harmonious relation between stakeholders, staffs, creditors, 
government, and employees in terms of their rights and duties. 

 
Penerapan GCG menurut Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal 

(2002) akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi; 

b. Peningkatan citra perusahaan; 

c. Peningkatan kepuasaan pelanggan; 

d. Lebih dipercaya oleh investor; 

e. Fokus pada strategi-strategi utama. 

 

2.1.3.  Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di 

Rumah       Sakit 

Dalam rangka menuju Good Governance rumah sakit maka 

dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 772/Menkes/SK/ 

VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital 

Bylaws). Dalam pedoman tersebut diuraikan bahwa Hospital Bylaws terdiri 

dari Corporate Bylaws dan Medical staff Bylaws. Namun peraturan tersebut 

kurang rinci dan terlalu umum sehingga perlu diperbaiki dan diatur dalam 
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peraturan tersendiri. Oleh karena itu diterbitkan Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MenKes/SK/IV/2005 sebagai 

pengganti peraturan sebelumnya. 

A. Pengertian Medical Staff Bylaws 

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

631/MenKes/SK/IV/2005 dijelaskan pengertian Medical Staff Bylaws, 

yaitu: 

Medical Staff Bylaws, Rules and Regulations adalah kerangka 
(framework) untuk pengaturan diri sendiri (self-governance) oleh 
staf medik yang dapat diterima secara umum. Kerangka itu 
menetapkan tugas, kewajiban, kewenangan, tanggung jawab, 
kelompok staf medis dan komite medis. Medical Staff Bylaws 
mengatur pengorganisasian staf medis, komite medis, peran, tugas 
dan kewenangan staf medis. 
 

B. Fungsi Medical Staff Bylaws 

Medical Staff Bylaws mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Menggambarkan pengorganisasian staf medis di rumah sakit. 

b. Memuat prosedur persyaratan dan penerimaan tenaga medis di rumah 

sakit. 

c. Mengatur mekanisme peer review, reapoinment, kewenangan yang 

diberikan (clinical privileges) dan pendisiplinan. 

d. Memuat prosedur pengajuan permohonan sebagai staf medis. 

e. Sebagai acuan pemberian pelayanan berdasarkan standar profesi dan 

kode etik profesi medis. 

 

C. Tujuan Medical Staff Bylaws 

Medical Staff Bylaws mempunyai tujuan sebagai berikut : 
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Tujuan Umum: Sebagai pedoman bagi rumah sakit dalam meningkatkan 

mutu pelayanan medis di rumah sakit. 

 

Tujuan Khusus: 

a. Tercapainya kerjasama yang baik antara staf medis dengan pemilik 

rumah sakit atau yang mewakili dan antara staf medis dengan 

Direktur/Pimpinan rumah sakit. 

b. Tercapainya sinergisme antara manajemen dan profesi medis untuk 

kepentingan pasien. 

c. Terciptanya tanggung jawab staf medis terhadap mutu pelayanan 

medis di rumah sakit. 

 

2.1.4.  Internal Control dari COSO 

COSO (The Committee of Sponsoring Organization) adalah sebuah 

komite yang dibentuk oleh 5 (lima) organisasi, yaitu American Institute of 

Certified Public Accountants (AICPA), American Accounting Association 

(AAA), Financial Executives Institute (FEI), The Institute of Internal 

Auditors (IIA) dan The Institute of Management Accountants (IMA)  yang 

berkecimpung dibidang audit dan akuntansi yang mengembangkan 

pengendalian intern dalam perusahaan. COSO menekankan bahwa keandalan 

sebuah organisasi ditentukan oleh penerapan sistem pengendalian internnya. 

Definisi internal control menurut COSO adalah suatu proses, 

dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personal lain dalam suatu 

entitas, di desain untuk memberikan assurance yang rasional sesuai dengan 

pencapaian tujuan dalam kategori : laporan keuangan yang dapat dipercaya, 
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kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang digunakan, efektivitas, dan 

efisiensi operasi. 

 

Lima komponen pengendalian intern menurut COSO, yaitu : 

1. Control Environment 

2. Risk Assessment 

3. Control Activities 

4. Communication dan Information 

5. Monitoring 

Gambar 2.1 

Komponen COSO 

 

Sumber: Internal Auditing: Assurance and Consulting Services (2008) 
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Komponen pengendalian intern COSO satu persatu dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian) 

Lingkungan pengendalian merupakan landasan dari semua 

internal control. Komponen ini meliputi sikap manajemen di semua 

tingkatan terhadap aktivitas secara umum dan konsep pengendalian 

secara khusus, yaitu : 

a. Integritas dan nilai etika: Demonstrasi berkelanjutan dari manajemen 

melalui kata kata dan praktek untuk menerapkan standar etika yang 

tinggi. 

b. Komitmen untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan 

kompetensinya: Tingkat kompetensi terhadap pekerjaan tertentu dan 

senior manajemen sepenuhnya mengerti mengenai tanggung jawab 

dan memiliki pengalaman serta  tingkat pengetahuan yang sesuai 

dengan posisinya. 

c. Struktur organisasi: Struktur organisasi yang kompleks dapat 

membuat manajemen kurang memonitor aktivitas dan informasi 

dalam perusahaan. 

d. Filosofi manajemen dan gaya operasional: Filosofi dan gaya operasi 

manajemen yang persuasive dan memiliki efek positif ke seluruh 

perusahaan. 

e. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab: Terdapat pelimpahan 

tanggung jawab, wewenang, dan kebijakan yang sesuai dengan 

akuntabilitas dan control dalam perusahaan. 
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f. Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan prosedurnya: Kebijakan 

SDM yang memperoleh dan mempertahankan karyawan yang 

kompeten sehingga dapat mencapai rencana dan tujuan perusahaan. 

g. Partisipasi dari semua elemen yang terkait dengan governance baik 

Board of Directors maupun Komite Audit (kebijakan manajemen 

bahwa integritas dan nilai etika tidak dapat ditawar dan keyakinan 

seluruh karyawan telah menerima dan mengerti informasi ini) 

2. Risk Assessment (Penilaian Risiko) 

Komponen ini telah menjadi bagian dari aktivitas audit internal 

yang terus berkembang. Penilaian risiko mencakup penilaian risiko di 

semua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui 

evaluasi risiko. Manajemen dapat mengidentifikasikan risiko dengan 

mengkombinasikan: 

a. Memiliki departemen internal audit yang melakukan penilaian risiko 

tahunan 

b. Memiliki unit bisnis yang melakukan penilaian risiko dengan self 

assessment format kemudian dikonsolidasikan dan di review oleh 

manajemen senior yang bertanggung jawab untuk manajemen risiko 

atau kepatuhan 

c. Membuat manajemen senior bertanggung jawab atas independent risk 

assessments 

d. Membuat risk council yang bertanggung jawab untuk menilai dan 

mereview penilaian risiko 

e. Memiliki departemen internal audit yang ada bagian khusus mengenai 

penilaian fraud risk 
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f. Melakukan rapat mingguan atau bulanan dengan senior manajemen 

untuk membicarakan key business risks 

3. Control Activities (Aktivitas Pengendalian)  

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang 

membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas 

ini antara lain meliputi persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan, 

pemisahan tugas, dokumentasi, rekonsiliasi, audit internal. 

a. Top Level Reviews: Adanya review kinerja dengan membandingkan 

kinerja aktual dengan anggaran, forecasts, periode sebelumnya dan 

pesaing. Semua ditelusuri (seperti aktivitas marketing, peningkatan 

proses produksi dan penghematan biaya) untuk mengukur target yang 

tercapai. Implementasi rencana dimonitor untuk setiap produk dalam 

pengembangan, joint ventures atau financing. Manajemen 

menganalisa dan menindaklanjuti laporan dari aktivitas pengendalian. 

b. Direct Functional or Activity Management: Manajemen mereview 

laporan kinerja untuk memonitor kinerja departemen atau area yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

c. Information Processing: Pengendalian untuk menguji akurasi, 

kelengkapan, dan pengesaham transaksi. 

d. Safeguarding of Assets/Physical Controls: Persediaan, kas dan aktiva 

lain dijaga secara fisik, dihitung dan dibandingkan dengan catatan. 

e. Performance Indicators: Dengan melihat kecenderungan yang tidak 

biasa, manajemen dapat mengidentifikasi aktivitas yang berbahaya. 

f. Segregation of Duties: Sebaiknya ada pemisahan fungsi pekerjaan 

untuk mengurangi risiko kecurangan. Misalnya tanggung jawab 
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otorisasi transaksi, pencatatan transaksi dan penyimpanan aktiva yang 

berhubungan. 

4. Communication and Information (Informasi dan Komunikasi) 

Komponen ini merupakan bagian penting dari proses manajemen. 

Informasi dan komunikasi tentang operasi internal kontrol memberikan 

substansi yang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi 

efektivitas kontrol dan untuk mengelola operasinya (aktivitasnya). 

Manajemen harus mengevaluasi metode yang digunakan untuk 

mengakumulasi dan memisahkan informasi, termasuk sistem akuntansi, 

kebijakan manual (termasuk pelaporan keuangan), management’s 

reports, berita perusahaan, kebijakan akuntansi yang di update, technical 

updates, pertemuan karyawan, pelatihan dan sebagainya. Selain itu juga 

mempertimbangkan isi laporan (apakah informasi yang dibutuhkan 

tersedia), tepat waktu (apakah tersedia pada saat dibutuhkan), informasi 

terkini (apakah informasi di update), informasi akurat (apakah informasi 

tersebut benar), informasi dapat diakses (apakah dapat diakses dengan 

mudah oleh pihak yang berkepentingan). 

5. Monitoring (Pemantauan) 

Organisasi perlu membuat suatu bentuk kegiatan monitoring yang 

menyeluruh untuk mengukur keefektifan pengendalian internalnya dari 

waktu ke waktu. Proses ini dapat dilakukan dengan pengawasan dalam 

kegiatan berjalan maupun dengan melakukan evaluasi khusus yang 

terpisah. Pengawasan dalam kegiatan ini sebenarnya adalah fungsi rutin 

yang dilakukan oleh suatu organisasi, seperti fungsi normal dari 
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manajemen operasi, struktur organisasi dan kegiatan pengawasan, 

laporan internal dan eksternal auditor, stock opname dan lain lain. 

 

2.2.  Rerangka Pemikiran 

GCG menurut Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-

MBV/2002 tentang penerapan praktek GCG pada BUMN dikutip dari I 

Nyoman Tjager dkk (2003) dinyatakan sebagai berikut: Suatu proses dan 

struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan 

keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai 

pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan 

kepentingan stakeholder lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan 

nilai-nilai etika. 

Penerapan GCG ternyata sangat membutuhkan akuntan perusahaan, 

baik peran dari akuntan manajemen maupun auditor internal. Auditor 

internal bertugas meneliti dan mengevaluasi bekerjanya sistem akuntansi  di 

samping menilai seberapa jauh kebijakan dan program kerja manajemen 

dijalankan. Auditor internal sebagai salah satu profesi yang menunjang 

penerapan GCG, saat ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam 

mewujudkan pengelolaan perusahaan secara sehat. 

Menurut IIA (Institute of Internal Auditors) dalam buku Internal 

Auditing : Assurance and Consulting Services (2008),  Internal auditing is 

an independent, objective assurance and consulting activity designed to add 

value and improve an organization’s operations. It helps an organization 

accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to 
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evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and 

governance processes. 

Definisi diatas dapat diartikan Audit Internal adalah aktivitas yang 

independen, objektif dan aktivitas pemberian keyakinan yang memadai dan 

konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan 

kegiatan organisasi. Definisi tersebut membawa pada konsekuensi tuntutan 

peran yang harus dijalankannya. Aktivitas utama ini diharapkan dapat lebih 

menghadirkan profesi audit internal secara efektif bagi perusahaan. 

Dari penjelasan tersebut, maka dapat dibuat kaitan antara audit 

internal dan penerapan GCG dengan kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2 

Rerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Rumah Sakit Haji Jakarta merupakan rumah sakit umum yang 

melayani masyarakat luas dengan memberikan pelayanan medik di enam 

bidang, yaitu: pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan spesialis 

penunjang medik, pelayanan medik spesialis lain, pelayanan medik spesialis 

gigi dan mulut, jenis pelayanan medik dasar dan pelayanan medik sub 

spesialis dasar. Selain pelayanan-pelayanan tersebut, Rumah Sakit Haji 

Jakarta juga menyediakan pelayanan lain seperti pelayanan UGD 24 jam, 

pelayanan penunjang klinik, pelayanan penunjang non klinik, dan pelayanan 

pasien jemaah haji. 

Penulis memilih Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai objek penelitian 

karena sejak tahun 2008, Rumah Sakit Haji Jakarta telah memberlakukan 

peraturan internal rumah sakit dan internal staf medik rumah sakit (Hospital 

Bylaws dan Medical Staff Bylaws) Rumah Sakit Haji Jakarta berdasarkan 

Surat Pengesahan Pengawas RSHJ Nomor: 002/RSHJ/WAS/SK/XII/2008. 

Pada tahun 2002 Rumah Sakit Haji Jakarta juga telah mendapatkan Sertifikat 

ISO 9001 : 2000 untuk seluruh pelayanan kesehatan. Dari tahun ke tahun, 

Rumah Sakit Haji Pondok Gede semakin berkembang ditandai dengan 

diperolehnya Akreditasi Penuh Tingkat Lengkap 16 Standar Pelayanan 

pada tanggal 9 Desember 2009 dan Sertifikat ISO 9001 : 2008 untuk seluruh 

pelayanan kesehatan pada tanggal 18 Juli 2010. Berbagai macam sertifikat 
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tersebut yang diraih oleh Rumah Sakit Haji Jakarta menandakan bahwa 

sebagai sebuah subsistem pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Haji Jakarta 

senantiasa berupaya meningkatkan nilai perusahaan dan pelayanan kepada 

masyarakat melalui berbagai cara, diantaranya melalui penerapan prinsip-

prinsip  tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). 

Penelitian dilakukan oleh Penulis dengan mengambil data pada 

Rumah Sakit Haji Jakarta yang beralamat di Jalan Raya Pondok Gede 

Nomor 4, Jakarta Timur 13560. Waktu penelitian dilakukan oleh Penulis 

selama bulan Mei-Juli 2011. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu suatu 

metode penelitian dengan melakukan analisis data dan menggambarkan data 

dan fakta yang terjadi dan merupakan studi kasus pada Rumah Sakit Haji 

Jakarta. Penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kasus yang merupakan 

penelitian yang rinci mengenai pelaksanaan audit internal dalam penerapan 

Good Corporate Governance di Rumah Sakit Haji Jakarta dengan cukup 

mendalam dan menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan hasil 

analisis audit internal dalam penerapan Good Corporate Governance. 

 

3.3 Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

perusahaan yang menjadi objek penelitian baik berupa dokumen perusahaan 

maupun hasil wawancara dengan pihak manajemen yang terkait dengan 
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penelitian. Data primer yang didapat oleh penulis adalah melalui wawancara 

dan juga penyebaran kuesioner kepada individu yang terlibat dengan 

pelaksanaan audit internal dalam penerapan GCG. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, penulis akan 

menggunakan berbagai metode yang diantaranya sebagai berikut :  

1. Pengumpulan Data Primer 

Dilakukan dengan survei secara langsung pada objek yang diteliti atau 

penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

tanya jawab dengan pejabat/pihak-pihak yang berwenang untuk 

mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan dan juga bagian 

lain yang masih berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.  

b. Kuesioner 

Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis kepada pihak-pihak 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

2. Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder ini didapat dari penelitian kepustakaan yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah, 

majalah, surat kabar dan peraturan-peraturan dan teori-teori dari ahli 

maupun lembaga/organisasi yang berkaitan dengan GCG dan internal 

audit. 
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3.5 Teknik Pengolahan Data 

Salah satu cara dalam pengumpulan data primer yaitu dengan 

menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah suatu pertanyaan yang secara 

logis berhubungan dengan masalah penelitian dan tiap pertanyaan 

merupakan jawaban yang mempunyai makna dan menguji hipotesis. 

Kuesioner yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data 

terdiri dari dua bagian, yaitu : 

1. Pertanyaan Umum 

Pertanyaan Umum yaitu pertanyaan yang disajikan dalam bentuk pertanyaan 

terbuka yang menyangkut identitas umum responden, antara lain: (a) Nama; 

(b) Pendidikan Terakhir; (c) Jabatan; (d) lama bekerja; dimana 

kemungkinan jawabannya tidak dapat ditentukan terlebih dahulu dan 

responden bebas memberikan jawaban. Pertanyaan terbuka ini digunakan 

sebagai referensi lebih lanjut sekaligus validasi atas pertanyaan tertutup. 

2. Pertanyaan Khusus 

Pertanyaan yang berkaitan dengan analisis audit internal dalam penerapan 

Good Corporate Governance. Kuesioner yang akan diajukan menggunakan 

pertanyaan tertutup, yaitu kemungkinan jawaban sudah ditentukan terlebih 

dahulu dan responden tidak diberikan kesempatan untuk memberikan 

jawaban lain. Dalam pertanyaan tertutup, penulis menyediakan alternatif 

jawaban Ya (Y) dan Tidak (T). 

Selanjutnya Penulis menggunakan metode analisis deskriptif 

kualitatif, untuk mengumpulkan data sesuai dengan kenyataan yang ada 

untuk kemudian dianalisa dan diintepretasikan data dan fakta yang 

diperoleh tersebut sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan dan saran 
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dengan membandingkan data tersebut dengan standar yang telah 

ditentukan sebelumnya. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1.  Sejarah Singkat Rumah Sakit Haji Jakarta 

Rumah Sakit Haji Jakarta merupakan salah satu dari empat Rumah 

Sakit Haji di Indonesia setelah Rumah Sakit Haji Medan, Rumah Sakit Haji 

Ujung Pandang, Rumah Sakit Haji Surabaya. Keempat Rumah Sakit Haji ini 

dibangun sebagai wujud dari gagasan di lingkungan masyarakat, khususnya 

para Hujjaj/Persaudaraan haji untuk mendirikan suatu "Monumen" untuk 

mengenang tragedi terowongan Al - Muaisin Mina yang menelan lebih dari 

600 jemaah Haji indonesia pada tahun 1990/1410 H. 

Penandatanganan prasasti pendirian Rumah Sakit Haji dilakukan oleh 

Bapak Presiden Soeharto di Jakarta pada 28 Februari 1992 sebagai 

kelanjutan Surat Keputusan Bersama tiga Menteri (Menteri Dalam Negeri, 

Menteri Agama dan Menteri Kesehatan) tentang pembentukan Panitia 

Pembangunan Rumah Sakit Haji Jakarta di empat Embarkasi. Tanggal 1 

Oktober 1993 dimulai dari proses pembangunan Rumah Sakit Haji Jakarta 

yang ditandai dengan dilakukannya pengeboran pertama pondasi "Bored 

File" dan penekanan tombol bersama oleh Menteri Agama (Dr. H. Tarmizi 

Taher) dan gubernur DKI Jakarta (Soerjadi Soedirja). 

Pembangunan Rumah Sakit Haji Jakarta diselenggarakan oleh sebuah 

panitia daerah sesuai SK Gubernur DKI jakarta nomor 645 tahun 1993. 

Rumah Sakit yang dibangun dengan standar C+ berlokasi bersebelahan 
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dengan Asrama Haji Jakarta Pondok Gede Jalan Raya Pondok Gede No. 4 

Jakarta Timur diatas lahan seluas 1 ha dengan luas bagunan 14.000 m2 ini 

terdiri dari 6 (enam) lantai, diresmikan penggunaannya oleh Bapak Presiden 

Soeharto pada tanggal 12 November 1994. Pembangunan monumen 

bersejarah ini menghabiskan dana kurang lebih Rp. 23,9 milyar. 

Dalam perkembangannya, status kepemilikan Rumah Sakit Haji 

Jakarta pada awalnya adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas 

kesehatan DKI Jakarta, kemudian pada tahun 1997 berdasarkan SK 

Gubernur DKI Jakarta No. 1524/1997 dan Akte Notaris Sutjipto SH, tanggal 

5 Maret 1997 maka status kepemilikan Rumah Sakit Haji Jakarta menjadi 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta. Setelah 

beroperasi selama 10 tahun, maka pada 17 September 2004, Rumah Sakit 

Haji Jakarta berubah status menjadi Perseroan Terbatas (PT) Rumah Sakit 

Haji Jakarta. 

Kepemilikan Rumah Sakit Haji Jakarta sesuai dengan PERDA No. 13 

tahun 2004 tentang Pendirian PT Rumah Sakit Haji Jakarta tanggal 10 

Agustus 2004 meliputi 51% Pemda DKI Jakarta, 42% Departemen Agama 

serta sebagai tanda "good will" dari Pemda DKI Jakarta dan Departemen 

Agama maka IPHI mendapatkan 1% dan Koperasi Karyawan Rumah Sakit 

Haji Jakarta mendapatkan 6%. Namun sejak tahun 2008, Rumah Sakit Haji 

100% berada di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan. Perubahan 

status Rumah Sakit Haji Jakarta diharapkan mampu membuahkan 

peningkatan yang signifikan dalam efisiensi dan efektifitas pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai terobosan baru berupa 

pelayanan kesehatan berstandar Internasional. 
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Adapun visi dan misi Rumah Sakit Haji Jakarta adalah sebagai berikut:  

Visi: Menjadi Rumah Sakit Islami Berkelas Dunia. 

Misi: 

1. Meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai ibadah 

2. Melaksanakan layanan kesehatan Islami, Paripurna dan Berkualitas 

3. Mempersiapkan dan meningkatkan sumber daya untuk mencapai rumah 

sakit berkelas dunia  

4. Menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat, berorientasi pada prinsip 

ekonomis dan produktivitas, melalui pengelolaan RS yang menerapkan 

kaidah Good Coorporate Governance. Dengan tetap melaksanakan 

fungsi sosial RS dan tidak semata-mata mencari keuntungan 

5. Melaksanakan pelayanan yang prima dengan kaidah Good Clinical 

Governance  

6. Menunjang kegiatan pendidikan dan penelitian secara berkesinambungan 

dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara terpadu.  

 

4.1.2.  Aktivitas Perusahaan 

Dengan menciptakan sinergi yang harmonis  antara keramahtamahan, 

standar kenyamanan serta kepraktisan yang bertaraf nasional dan 

internasional, Rumah Sakit Haji Jakarta menawarkan pelayanan kesehatan 

islami yang modern, paripurna dan berkualitas untuk anak-anak, individu, 

keluarga maupun karyawan dari segala kelompok usia. Berbekal tekad untuk 

menghadapi tantangan yang ada saat ini serta keinginan untuk memenuhi 

segala tuntutan kebutuhan penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih baik, 
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Rumah Sakit Haji Jakarta senantiasa meningkatkan kualitas sarana peralatan 

medis, prasarana pendukung serta kualitas Sumber Daya manusia yang ada. 

Didukung oleh dokter umum, dokter spesialis yang berpengalaman, 

dokter gigi, perawat, tenaga penunjang diagnostik dan tenaga administrasi, 

perseroan senantiasa berusaha memberikan pelayanan pemeliharaan 

kesehatan yang berkualitas dan bersahabat. Secara keseluruhan fasilitas 

pelayanan yang tersedia di Rumah Sakit Haji Jakarta meliputi pelayanan 

rawat jalan, rawat inap, pelayanan intensif, pelayanan gawat darurat, 

pelayanan penunjang diagnostik dan pelayanan kesehatan preventif. 

Berbagai pelayanan pemeliharaan kesehatan yang ada telah mendapat 

pengakuan baik secara nasional maupun internasional, berupa akreditasi dari 

Kementerian Kesehatan (tahun 1998) dan sertifikasi ISO 9001 : 2000 (dari 

tahun 2002). 

 
4.1.3.  Struktur Organisasi dan Uraian Tugas 

Struktur organisasi merupakan hal yang penting karena dengan 

adanya susunan organisasi  yang baik semua kegiatan dapat berjalan dengan 

efisien dan efektif sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Suatu struktur 

organisasi yang baik adalah suatu struktur organisasi yang di dalamnya 

menggambarkan tugas dan wewenang yang harus dijalankan sesuai dengan 

posisinya dalam organisasi tersebut. 

Berdasarkan penelitian langsung pada Rumah Sakit Haji Jakarta dapat 

diuraikan susunan organisasi dan uraian tugas pokok masing-masing bagian 

yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Rumah Sakit Haji Jakarta 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Rumah Sakit Haji Jakarta 
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Gambar 4.2 

Letak Divisi Audit Internal Dalam Struktur Organisasi 
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1. Bidang Keperawatan 

Uraian tugas: 

a. Membangun dan memelihara kultur yang islami sesuai tata nilai dan 

buku pedoman pelayanan islami. 

b. Membuat standar pelayanan keperawatan dan standar pengembangan 

profesi keperawatan. 

c. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan (operasional dan 

investasi) Komite Keperawatan. 

d. Menjaga dan menegakkan standar mutu dan prosedur mutu pelayanan 

keperawatan. 

e. Mendorong upaya perbaikan guna peningkatan kinerja dan 

pencapaian target pada Departemen Keperawatan. 

f. Bekerjasama dengan Departemen SDM dalam hal peningkatan 

kompetensi perawat. 

g. Memantau dan menyelesaikan penyimpangan pelayanan keperawatan 

terhadap pasien. 

h. Memantau pelaksanaan pengembangan profesi keperawatan, meliputi: 

• Diterapkannya Standar Pengembangan Profesi Keperawatan. 

• Standar Pelayanan Keperawatan. 

 

2. Bidang Klinik 

Uraian tugas: 

a. Membangun dan memelihara kultur yang islami sesuai tata nilai dan 

buku pedoman pelayanan islami. 
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b. Melakukan staffing medik (mengusulkan, mengatur, mengelola serta 

membina personel) untuk melaksanakan rencana kegiatan dan 

anggaran tahunan Departemen Pelayanan Klinik. 

c. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan (operasional dan 

investasi) departemen. 

d. Menjaga dan menegakkan standar mutu dan prosedur mutu pelayanan 

klinis. 

e. Mendorong upaya perbaikan guna peningkatan kinerja dan 

pencapaian target pada departemen. 

f. Meningkatkan cost effectiveness (efektivitas biaya) departemen. 

g. Bekerjasama dengan Departemen SDM dalam hal peningkatan 

kompetensi bagi staf professional medis dan karyawan. 

h. Memantau dan menyelesaikan penyimpangan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh tenaga medis dan penunjang medis terhadap 

pasien. 

i. Pemantauan dan pelaksanaan pengembangan profesi medic yang 

meliputi: 

• Diterapkannya Medical Staff Bylaws, Standar Pelayanan Medik, 

Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Kode Etik Rumah Sakit 

Indonesia sesuai yang diatur oleh UU Praktek Kedokteran No.29 

Tahun 2004. 

• Terpeliharanya data base dokter spesialis, dokter umum, dokter 

gigi baik dokter tetap maupun dokter paruh waktu. 
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3. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) 

Uraian tugas: 

a. Membangun dan memelihara kultur pelayanan islami sesuai tata nilai 

dan buku pedoman pelayanan islami. 

b. Melakukan staffing (mengusulkan, mengatur, mengelola serta 

membina personel) bagian untuk melaksanakan rencana kegiatan dan 

anggaran tahunan. 

c. Menyusun rencana kegiatan, anggaran tahunan (operasional dan 

investasi) bagian. 

d. Menjaga dan menegakkan standar mutu dan prosedur mutu yang 

relevan dengan bagiannya. 

e. Mendorong upaya perbaikan guna peningkatan kinerja dan 

pencapaian target pada bagian yang dikelola. 

f. Memberdayakan koordinator yang berada dibawah koordinasi. 

g. Mendampingi direksi dalam menjalankan tugas yang kritikal. 

h. Menjaga keamanan asset bagiannya. 

i. Meningkatkan cost effectiveness (efektivitas biaya) bagian. 

j. Menetapkan uraian jabatan bagi seluruh personel perusahaan. 

k. Mengendalikan aktivitas dan kinerja bagian melalui rapat rutin, 

laporan dan investigasi. 

l. Memimpin pemecahan masalah bagian. 

m. Mempertanggungjawabkan kinerja bagian kepada direksi Rumah 

Sakit Haji Jakarta melalui laporan. 
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n. Menetapkan sasaran kerja kelompok menjadi sasaran kerja individu 

dan penilaian pencapaian sasaran kinerja individu yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

o. Menetapkan sistem akuisisi SDM yang mencakup pencarian, seleksi 

dan penempatan personel yang berkualitas sesuai kompetensinya 

untuk semua tingkatan. 

p. Menetapkan sistem pengembangan SDM yang mencakup peningkatan 

kualitas secara berkesinambungan melalui pendidikan dan pelatihan 

karyawan, proses mutasi termasuk program pengembangan 

manajemen/kaderisasi. 

q. Menetapkan sistem pendayagunaan SDM mencakup tindakan 

penempatan secara tepat, perancangan jabatan dan jenjang karir, 

appraisal, pembinaan karyawan. 

r. Menetapkan sistem pemeliharaan SDM secara fisik, mental dan 

moral. 

s. Bekerjasama dengan manajer SIM dalam mengembangkan sistem 

informasi di bidang SDM sesuai kebutuhan. 

 

4. Bidang Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

Uraian tugas: 

a. Membangun dan memelihara kultur pelayanan islami sesuai tata nilai 

dan buku pedoman pelayanan islami. 

b. Melakukan staffing (mengusulkan, mengatur, mengelola serta 

membina personel) bagian untuk melaksanakan rencana kegiatan dan 

anggaran tahunan. 
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c. Menyusun rencana kegiatan, anggaran tahunan (operasional dan 

investasi) bagian. 

d. Menjaga dan menegakkan standar mutu dan prosedur mutu yang 

relevan dengan bagiannya. 

e. Mengusulkan ide-ide pengembangan dan mendorong upaya perbaikan 

guna peningkatan kinerja dan pencapaian target bagian. 

f. Memberdayakan departemennya yang berada dibawah koordinasi. 

g. Mendampingi koordinator dalam menjalankan tugas yang kritikal. 

h. Menjaga keamanan asset bagiannya. 

i. Meningkatkan cost effectiveness (efektivitas biaya) bagian. 

j. Mengendalikan aktivitas dan kinerja bagian melalui rapat rutin, 

laporan dan investigasi. 

k. Memimpin pemecahan masalah bagian. 

l. Mempertanggungjawabkan kinerja bagian kepada direksi Rumah 

Sakit Haji Jakarta melalui laporan. 

m. Memfasilitasi penyusunan laporan rumah sakit. 

n. Melakukan pengawasan terhadap operasi dan pemeliharaan sistem. 

o. Merencanakan pengembangan sistem informasi manajemen. 

p. Mengelola dan mendistribusikan informasi dan data yang dibutuhkan 

oleh RS. 

q. Menyelesaikan masalah internal profesi SIM antara profesi SIM 

dengan profesi atau karyawan lain. 

t. Menetapkan sasaran kerja kelompok menjadi sasaran kerja individu 

dan penilaian pencapaian sasaran kinerja individu yang menjadi 

tanggung jawabnya. 
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u. Memelihara kemutakhiran brainware, hardware, software dan 

netware. 

v. Menjaga kelancaran sistem informasi RS, keamanan data dan 

informasi. 

w. Menyediakan data dan informasi umpan balik ke bagian-bagian yang 

memerlukan. 

 

5. Bidang Pemasaran 

Uraian tugas: 

a. Membangun dan memelihara kultur pelayanan islami sesuai tata nilai 

dan buku pedoman pelayanan islami. 

b. Melakukan staffing (mengusulkan, mengatur, mengelola serta 

membina personel) bagian untuk melaksanakan rencana kegiatan dan 

anggaran tahunan. 

c. Menyusun rencana kegiatan, anggaran tahunan (operasional dan 

investasi) bagian. 

d. Memimpin pemecahan masalah bagian 

e. Menjaga dan menegakkan standar mutu dan prosedur mutu yang 

relevan dengan bagiannya. 

f. Mendorong upaya perbaikan guna peningkatan kinerja pencapaian 

target pada bagian yang dikelola. 

g. Mendampingi karyawan dalam menjalankan tugas yang kritikal. 

h. Menjaga keamanan asset bagian. 

i. Meningkatkan cost effectiveness (efektivitas biaya) bagian. 

j. Memberdayakan karyawan yang berada di bawah koordinasi. 
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k. Mengendalikan aktivitas dan kinerja bagian melalui rapat rutin,  

laporan dan investigasi. 

l. Mempertanggungjawabkan kinerja bagian kepada direksi Rumah 

Sakit Haji Jakarta melalui laporan. 

m.  Menyusun rencana implementasi strategi pemasaran. 

n.  Melaksanakan public relation dan kehumasan Rumah Sakit. 

o.  Melakukan evaluasi produk pelayanan dan melakukan perencanaan 

serta inovasi produk pelayanan sesuai kebutuhan pelanggan. 

p. Menganalisis penjualan produk dari unit pelayanan dan merumuskan 

upaya tindak lanjut. 

q. Memfasilitasi komunikasi dan penanganan keluhan pelayanan dari 

pasien, pihak ketiga dan customer perantara. 

r. Mengawasi dan mengevaluasi perilaku customer. 

s. Mengadakan analisa pasar untuk mencari segmentasi pasar, tren 

pemasaran dan strategi pemasaran. 

t. Menetapkan sasaran kerja kelompok menjadi sasaran kerja individu 

dan pencapaian sasaran kinerja individu yang menjadi tanggung 

jawabnya. 
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6. Bagian Keuangan dan Akuntansi 

Uraian tugas: 

a. Menyusun rencana kegiatan Departemen Keuangan dan Akuntansi 

b. Menyelenggarakan kegiatan Departemen Keuangan dan Akuntansi, 

meliputi perencanaan anggaran departemen, perbendaharaan, 

penagihan, verifikasi dan akuntansi. 

c. Membuat pertanggungjawaban kinerja Departemen Akuntansi dan 

Keuangan kepada direktur. 

d. Menetapkan kebijakan mutu Departemen Keuangan dan Akuntansi. 

e. Merumuskan sistem dan prosedur kegiatan departemen keuangan dan 

akuntansi. 

f. Mengevaluasi kegiatan pelayanan Departemen Keuangan dan 

Akuntansi. 

 

7. Bagian Administrasi Umum 

Uraian tugas: 

a. Membangun dan memelihara kultur pelayanan islami sesuai tata nilai 

dan buku pedoman pelayanan islami. 

b. Melakukan staffing (mengusulkan, mengatur, mengelola serta 

membina personel) bagian untuk melaksanakan rencana kegiatan dan 

anggaran tahunan. 

c. Menyusun rencana kegiatan, anggaran tahunan (operasional dan 

investasi) bagian. 

d. Menjaga dan menegakkan standar mutu dan prosedur mutu yang 

relevan dengan bagiannya. 
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e. Mendorong upaya perbaikan guna peningkatan kinerja pencapaian 

target pada bagian yang dikelola. 

f. Memberdayakan pelaksana yang berada dibawah koordinasi untuk 

dapat bekerja secara efektif dan efisien. 

g. Mengendalikan aktivitas dan kinerja bagian melalui rapat rutin, 

laporan dan investigasi. 

h. Memimpin pemecahan masalah bagian. 

i. Mempertanggungjawabkan kinerja bagian kepada direksi Rumah 

Sakit Haji Jakarta melalui laporan. 

j. Memfasilitasi penyusunan laporan rumah sakit. 

k. Menjaga kepentingan rumah sakit dalam hal menjaga hubungan 

dengan pihak luar dari aspek hukum transaksi pemberi pelayanan 

dengan konsumen, antara perusahaan dengan karyawan dan antara 

perusahaan dengan perusahaan. 

l.  Pemantauan kinerja legal service. 

m.  Menjaga kerahasiaan dokumen rumah sakit. 

n.  Menjaga implementasi prinsip-prinsip ketatausahaan rumah sakit 

(perizinan, pengarsipan, penerbitan dokumen, protokol dan lain-lain). 

o.  Menjaga kelancaran sistem informasi rumah sakit, keamanan data 

dan informasi. 

p.  Pengelolaan serta pemeliharaan gedung dan sarana, pemeliharaan 

peralatan kesehatan kerumahtanggaan dan perparkiran. 

q.  Menjamin ketersediaan perlengkapan rumah sakit secara efektif dan 

efisien. 
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r.  Menjamin ketersediaan dan kelancaran sarana transportasi rumah 

sakit secara efektif dan efisien. 

s.  Mengelola pelaksanaan kegiatan purchasing. 

 

4.2.  Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1.  Penerapan Audit Internal di Rumah Sakit Haji Jakarta 

Untuk mengetahui apakah kegiatan perusahaan sudah berjalan dengan 

semestinya dan pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh perusahaan, 

diperlukan peran auditor internal sebagai alat bantu dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Audit internal diperlukan karena semakin bertambah luasnya 

ruang lingkup perusahaan, penyelewengan yang dikarenakan lemahnya 

sistem pengendalian internal dan juga belum diterapkannya Good Corporate 

Governance. Dengan demikian manajemen akan mengambil tindakan untuk 

melakukan perbaikan. 

Penerapan audit internal di Rumah Sakit Haji Jakarta dilakukan oleh 

Divisi Audit Internal yang bertanggung jawab kepada Direktur Bagian Mutu. 

Audit internal merupakan bagian yang terpisah dari kegiatan dan pekerjaan 

operasional yang rutin. Seorang auditor yang bekerja di Rumah Sakit Haji 

Jakarta dituntut memiliki kompetensi, baik kecakapan tekniknya dan 

moralitasnya. Secara nyata auditor dituntut untuk mengetahui pengetahuan 

yang memadai mengenai akuntansi, hukum, ekonomi dan pengetahuan lain 

yang berkaitan dengan aktivitas Rumah Sakit Haji Jakarta. Sedangkan syarat 

moralitas yang dituntut dari seorang auditor adalah harus mempunyai sikap 

objektif, independen, percaya diri, disiplin, bersahaja, sopan, hormat dan 

ramah. 
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Seorang auditor internal di Rumah Sakit Haji Jakarta terpisah dari 

kegiatan-kegiatan yang diperiksanya. Bagian audit internal diberi 

keleluasaan untuk menyelesaikan tanggung jawab pelaksanaan audit yang 

diberikan kepadanya sehingga dapat dihasilkan laporan yang dapat 

membantu rumah sakit ke arah yang lebih baik. Auditor bertanggung jawab 

kepada Direktur Bagian Mutu dan Kepala Divisi Audit Internal sehingga 

dalam melaksanakan audit seorang auditor internal mempunyai independensi 

yang tinggi dan bertindak secara objektif.  

Auditor internal di Rumah Sakit Haji Jakarta memiliki 7 (tujuh) orang 

auditor internal termasuk di dalamnya Kepala Divisi Audit Internal. Adapun 

persyaratan untuk menjadi staf auditor internal di Rumah Sakit Haji Jakarta 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Divisi Audit Internal 

• Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 

• Memiliki sertifikasi audit 

• Mempunyai pengetahuan tentang sistem manajemen rumah sakit 

• Mempunyai kemampuan di bidang pemeriksaan 

• Mampu dalam pengambilan keputusan secara cepat dan tepat 

• Mampu mengoperasikan komputer terpasang 

2. Anggota Audit Internal 

• Latar belakang pendidikan minimal D3 

• Mengetahui dan memahami dasar-dasar pemeriksaan 

• Mempunyai kemampuan di bidang manajemen rumah sakit dan 

administrasi rumah sakit sebagai pemeriksa 
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• Mengetahui dan memahami standar pelayanan kesehatan Rumah Sakit 

Haji Jakarta 

• Mampu mengopersikan komputer terpasang 

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, jelas bahwa seorang auditor 

internal di Rumah Sakit Haji Jakarta harus menguasai bidang pemeriksaan. 

Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas auditor internal, Rumah Sakit 

Haji Jakarta berusaha selalu mengikut sertakan para auditor internalnya 

dalam pelatihan-pelatihan. Setiap tahunnya direncanakan minimal satu kali 

pelatihan bagi auditor dalam rangka meningkatkan keahlian dan kemampuan 

auditor. 

Kepala Divisi Audit Internal selalu melakukan pengawasan audit 

yang dilakukan oleh para anggotanya untuk menjamin bahwa audit 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Rumah Sakit. Para auditor juga 

diwajibkan untuk mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif dan 

mampu memberikan saran yang membangun. 

Setiap tahunnya Divisi Audit Internal menyusun program kerja audit 

yang telah disetujui Direktur Utama sebelum tahun audit berjalan. Adapun 

objek auditnya meliputi tujuh bidang yaitu bidang keperawatan, bidang 

klinik, bidang sumber daya manusia, bidang sistem informasi manajemen, 

bidang keuangan dan akuntansi, bidang pemasaran dan bidang administrasi 

umum. Program audit disusun agar penerapan audit lebih terarah dan 

pelaksanaannya lebih efektif sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. 

Prosedur mutu audit internal dilakukan agar tercapai efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan tugas.  
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Selain kegiatan audit di lapangan juga dilaksanakan monitoring tindak 

lanjut atas temuan-temuan audit tahun sebelumnya dimana kegiatan tersebut 

dimaksudkan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Divisi 

Audit Internal telah dilaksanakan dan atau dapat dijalankan oleh auditee 

sehingga jika ada audit berikutnya temuan tersebut diharapkan tidak terulang. 

Monitoring tindak lanjut pada tahun audit berjalan di Rumah Sakit Haji 

Jakarta dilaksanakan dengan penerbitan CAR (Corrective Action Request) 

dimana auditee menyampaikan apa yang telah ditindaklanjuti dengan 

melampirkan dokumen atau bukti lain yang relevan.  

Dalam pelaksanaan audit di lapangan dan menjamin mutu, auditor 

internal Rumah Sakit Haji Jakarta sudah dibekali dengan audit program berupa 

manual audit yang disusun dan disesuaikan dengan objek audit. Dari 

keterbatasan auditor (segi jumlah, keahlian serta pengetahuan ) diharapkan 

peranan audit internal dapat memberikan rekomendasi yang bernilai tambah dan 

dengan menempatkan diri tidak hanya sebagai watch dog ( detective dan 

corective control ) tapi dapat berperan sebagai konsultan yang melakukan 

preventive control di dalam audit aktivitas operasional. 

Program audit di Rumah Sakit Haji dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Definisi yang digunakan sebagai acuan penerapan audit di Rumah Sakit 

Haji Jakarta 

a. Audit : Suatu proses yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi 

untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan objektif 

untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit yang disepakati. 

b. Auditee : Objek yang diaudit. 

c. Auditor : Orang yang mengaudit. 
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d. Ketidaksesuaian : Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

e. CAR : Corrective Action Request (Permintaan Tindakan Perbaikan). 

f. Tindakan Perbaikan : Tindakan perbaikan yang diambil oleh auditee 

untuk mengatasi ketidaksesuaian yang timbul semasa audit. Tindakan 

yang diambil harus bersifat mencegah pengulangan ketidaksesuaian 

yang serupa. Tindakan perbaikan haruslah bagian dari proses 

perbaikan berkesinambungan dalam suatu sistem manajemen mutu. 

2. Tujuan Audit Internal 

a. Tujuan Internal 

1) Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi pengaturan yang 

direncanakan 

2) Memastikan pemenuhan persyaratan sistem manajemen mutu yang 

ditetapkan organisasi 

3) Memperlihatkan bukti ketidaksesuaian pada sistem manajemen 

mutu 

4) Menilai kebutuhan untuk tindakan perbaikan atau peningkatan 

5) Meninjau kesiapan untuk audit oleh pihak luar (kedua dan/atau 

ketiga) 

6) Merangsang pemeliharaan dan perbaikan terhadap kegiatan yang 

sudah disetujui 

7) Memelihara kesadaran akan mutu 
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b. Tujuan Eksternal 

1) Memenuhi persyaratan standar sistem manajemen mutu (ISO 9001 

: 2008) 

2) Memenuhi persyaratan badan sertifikasi/registrasi 

3) Memenuhi permintaan pelanggan (seperti dinyatakan dalam 

kontrak) 

4) Memenuhi persyaratan badan pemerintah 

3. Ruang Lingkup 

Semua kegiatan audit internal yang dilaksanakan di semua bagian terkait 

di Rumah Sakit Haji Jakarta. 

4. Perencanaan Program Audit 

a. Audit Internal Tahunan 

1) Rencana audit dibuat oleh Kepala Bagian Mutu dan K3L 

(Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan) dan mendapat 

persetujuan Direktur Utama 

2) Mempertimbangkan faktor-faktor berikut: 

• Struktur organisasi 

• Ruang lingkup kegiatan bisnis 

• Variasi dari produk/proses 

• Ukuran dan letak dari berbagai lokasi 

• Adanya permintaan dari pelanggan, badan sertifikasi atau 

pemerintah yang mempengaruhi sistem 
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• Kebijakan organisasi mengenai audit internal 

• Keberadaan auditor internal yang berpotensial/berpengalaman 

5. Sasaran Audit 

a. Sasaran Jangka Pendek 

1) Mendeteksi praktek ketidaksesuaian dan melakukan tindakan 

perbaikan sebagai persiapan untuk audit sertifikasi. 

2) Memprakarsai audit setelah perubahan sistem dikarenakan 

perubahan dalam organisasi, teknologi baru/proses, peraturan, dan 

lain-lain. 

3) Memprakarsai audit dikarenakan pengulangan ketidakseragaman 

produk/proses atau mutu produk bervariasi. 

b. Sasaran Jangka Panjang 

1) Menunjukkan komitmen manajemen terhadap mutu. 

2) Memelihara kesadaran akan pentingnya mutu melalui audit yang 

terencana, terjadwal dan dilakukan secara berkala dalam satu 

periode waktu. 

3) Sebagai prasarana manajemen untuk menentukan keefektifan dari 

sistem yang diidentifikasi dan diterapkan didalam memenuhi 

sasaran mutu yang telah ditetapkan. 

4) Sebagai prasarana untuk mengetahui adanya kesempatan 

memperbaiki sistem manajemen mutu. 
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5) Memastikan kesesuaian/ketidaksesuaian penerapan terhadap 

persyaratan yang ditetapkan. 

6) Mengevaluasi pemeliharaan dari sistem manajemen mutu. 

6. Penunjukan Auditor Internal/Tim Audit 

a. Auditor tidak boleh mengaudit lingkup kerjanya atau area dimana dia 

memiliki tanggung jawab langsung. 

b. Pengetahuan auditor yang cukup mengenai area yang diaudit. 

c. Area yang pernah diaudit oleh tiap auditor tidak berulang berurutan 

(jika diperlukan). 

d. Dibentuk Tim auditor dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh 

Kepala Bagian Mutu dan K3L dengan tembusan atasan langsungnya, 

juga ditembuskan kepada Auditee dan atasannya sebagai 

pemberitahuan audit, paling lambat satu minggu sebelum berlaku. 

7. Persiapan Audit 

a. Tim Auditor melakukan tinjauan dokumen sebelum audit. 

b. Tim Auditor mempersiapkan catatan hal-hal penting yang menunjang 

pencapaian sasaran yang dinyatakan dalam dokumen. 

8. Rapat Pembukaan Tim Audit 

a. Tujuan dari rapat ini adalah untuk mengingatkan bahwa audit yang 

dilakukan adalah seperti yang sudah dijadwalkan dan untuk 

memastikan bahwa semua orang sadar akan hal itu. 

b. Dihadiri oleh Kepala Bagian Mutu dan K3L/Auditor dan Auditee. 

c. Kepala Bagian Mutu dan K3L/Auditor menyampaikan hal-hal  

berikut : 

1) Pengenalan anggota tim audit (bila perlu). 
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2) Ruang lingkup audit. 

3) Jadwal audit. 

4) Metode audit. 

5) Menjernihkan semua pertanyaan dari auditee. 

6) Memperjelas jika ada pertanyaan, keragu-raguan atau hal-hal yang 

belum lengkap sehubungan dengan sistem manajemen mutu. 

7) Mulai dari pengertian yang sama mengenai kegiatan yang akan 

diaudit dan apa yang harus diperhatikan selama audit di lapangan. 

8) Menetapkan peranan dan tanggung jawab di antara anggota tim. 

9) Membuat perkiraan waktu untuk audit. 

10)  Finalize jadwal audit. 

9. Pelaksanaan Audit 

a. Teknik Audit 

1) Penjelasan/Wawancara/Diskusi  

Untuk mendapatkan informasi dari auditee secara verbal. 

2) Pengamatan 

Pengamatan yang umumnya dilakukan oleh auditor untuk 

menetapkan kesesuaian. 

3) Verifikasi 

Sebagian dari waktu audit digunakan untuk memverifikasi catatan 

yang lama untuk menetapkan pemeliharaan aktifitas yang diaudit 

secara terus menerus. 
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b. Rapat Penutupan 

Tim Audit bertemu dengan auditee untuk menyampaikan tinjauan 

objektif terhadap hasil audit, rapat ini harus: 

1) Menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada auditee 

yang telah menyediakan fasilitas, membantu dan bekerja sama 

selama audit. 

2) Menjelaskan bahwa audit tidak mencakup semua sisi dari ruang 

lingkup audit dan untuk itu dengan tidak ditemukannya 

ketidaksesuaian bukan berarti bahwa tidak ada ketidaksesuaian di 

daerah itu. 

3) Menyampaikan temuan audit. 

4) Untuk setiap ketidaksesuaian, berikan penjelasan dan dapatkan 

persetujuan auditee untuk tanggal penyelesaian dari tindakan 

perbaikan yang diambil. 

5) Merangkum dan membuat kesimpulan, bila perlu memberi 

rekomendasi. 

6) Meminta dan menjawab ketidakjelasan/pertanyaan dari auditee. 

7) Menginformasikan ke auditee kapan CAR (Corrective Action 

Request) akan diterbitkan dan batas waktu jawaban. 

8) Menutup rapat. 
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Gambar 4.3 

Proses Pengumpulan Informasi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rumah Sakit Haji Jakarta 

 
10. Laporan Temuan Audit 

a. Auditor bertanggung jawab mengidentifikasi ketidaksesuaian dan 

didokumentasikan dalam CAR (Corrective Action Request) 

(Permintaan Tindakan Perbaikan) yang telah mendapat nomor dari 

Bagian MK3L, dengan terus memantau batas waktu jawaban dari 

auditee. 

1) Kriteria Ketidaksesuaian : 

a) Penyimpangan standar 

b) Penyimpangan prosedur kerja 

c) Penyimpangan implementasi 

d) Penyimpangan record 

e) Dan lain-lain 
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11. Penilaian Tindak Lanjut 

a. Tindakan perbaikan akan diminta oleh tim auditor kepada auditee 

dengan menerbitkan Form CAR (Corrective Action Request) 

(Permintaan Tindakan Perbaikan). 

b. Proses tindakan perbaikan: 

1) Menyelidiki dan menentukan akar permasalahan yang 

menyebabkan ketidaksesuaian. 

2) Menganalisa penyebab seperti manusia, mesin, material, metode 

dan lingkungan. 

3) Memilih dan menerapkan tindakan perbaikan seperlunya untuk 

mencegah terulangnya ketidaksesuaian. 

4) Menerapkan pengendalian untuk memastikan keefektifan tindakan 

perbaikan yang diambil. 

5) Mencatat tindakan perbaikan yang diambil dan mengganti 

dokumen terkait. 

b. Tanggung jawab dan wewenang untuk tindakan perbaikan 

1) Tim Audit 

• Mendokumentasikan ketidaksesuaian yang ditemukan ke 

dalam CAR (Corrective Action Request) (Permintaan Tindakan 

Perbaikan). 

• Menjelaskan kepada auditee ketidaksesuaian yang 

terdokumentasi. 

ANALISIS AUDIT..., NELA AYU PUSPITASARI, Ak.-IBS, 2011



• Mendapat persetujuan dari auditee mengenai jangka waktu 

yang diperlukan bagi terlaksananya tindakan perbaikan. 

• Mengendalikan penerbitan dan membantu pengembalian CAR 

(Corrective Action Request) (Permintaan Tindakan Perbaikan). 

2) Auditee 

• Memahami dan mengakui ketidaksesuaian yang ditemukan 

oleh auditor. 

• Menilai seberapa pentingnya atau seriusnya ketidaksesuaian 

dan sumber daya yang dibutuhkan bagi tindakan perbaikan 

untuk menemukan jangka waktu yang masuk akal bagi 

penyelesaian tindakan perbaikan. 

• Menulis dan menerapkan tindakan perbaikan dan 

mendokumentasikannya dalam CAR (Corrective Action 

Request) (Permintaan Tindakan Perbaikan). 

• Mengembalikan CAR (Corrective Action Request) (Permintaan 

Tindakan Perbaikan) kepada auditor untuk verifikasi lanjutan. 

11. Verifikasi Lanjutan 

Proses verifikasi meminta auditor untuk: 

a. Menilai bahwa akar permasalahan telah ditemukan. 

b. Menilai bahwa tindakan perbaikan yang diambil adalah benar dan 

efektif. 

c. Menilai bahwa karyawan yang terkait sadar akan tindakan perbaikan 

yang diambil atau pelatihan yang mencukupi telah diberikan 

sehubungan dengan perubahan yang terjadi. 
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d. Tindakan perbaikan yang diambil didokumentasikan dan dokumen 

yang relevan ditambahkan untuk merefleksikan perubahan. 

e. Hasil-hasil dari verifikasi lanjutan dilaporkan kepada auditee untuk 

kemudian auditor menutup CAR (Corrective Action Request) 

(Permintaan Tindakan Perbaikan) yang diterbitkan. Jika terdapat 

point yang belum ditutup maka dapat diberikan waktu tambahan pada 

point tersebut dan akan memverifikasi point tersebut sampai batas 

waktu yang telah ditentukan. 

f. Kegiatan audit lanjutan sebagai bagian dari proses tindakan 

perbaikan. 

g. Melibatkan auditor/tim audit untuk datang ke tempat audit dan 

menilai kecukupan dan keefektifan tindakan perbaikan yang diambil. 

h. Melaksanakannya dengan kehadiran auditee. 
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Gambar 4.4 

Bagan Alur Proses Audit Internal Rumah Sakit Haji Jakarta 

Perencanaan dan Dokumentasi Sistem Mutu Internal 

 

Menetapkan 

Sasaran audit 

                    Rencana 

                           Penilaian             audit 

 tindak lanjut 

 

Laporan audit                         penunjukkan tim audit 

            

Catatan ketidaksesuaian  Tinjauan dokumen 

             dan tindakan perbaikan   dan persiapan checklist 

 

   Pelaksanaan  Jadwal  Rapat tim audit 

         audit di lapangan         audit 

 

Sumber: Rumah Sakit Haji Jakarta 

 

• Contoh prosedur audit internal di salah satu bagian (keuangan dan 

akuntansi): 

Langkah pertama yang dilakukan oleh auditor internal dalam melakukan 

audit adalah menyusun perencanaan program audit yang meliputi penetapan 

sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang. Tahap selanjutnya adalah 

Tindakan 
perbaikan 

Kelompok 
auditor 

Pemilihan, pelatihan, 
dan penentuan auditor 

internal 
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penunjukkan dan pembentukan tim auditor internal. Penunjukkan auditor 

internal dilakukan berdasarkan kriteria: 

 Auditor tidak boleh mengaudit lingkup kerjanya atau area dimana dia 

memiliki tanggung jawab langsung. Karena audit ini dilakukan pada bagian 

keuangan dan akuntansi, maka auditor tidak boleh berasal dari bagian 

tersebut. 

 Pengetahuan auditor yang cukup mengenai area yang diaudit (keuangan dan 

akuntansi). 

Tim audit yang terpilih selanjutnya akan melakukan tahap persiapan 

audit yang terdiri dari peninjauan dokumen sebelum audit dan 

mempersiapkan catatan hal-hal penting yang berkaitan dengan bagian 

keuangan dan akuntansi. Setelah tahap persiapan audit selesai dilakukan, 

maka akan diadakan rapat pembukaan tim audit yang bertujuan untuk 

mengingatkan auditee (bagian keuangan dan akuntansi) bahwa audit yang 

dilakukan seperti yang sudah dijadwalkan. Pelaksanaan audit dibagian 

keuangan dan akuntansi akan dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 

 Wawancara auditor internal dengan pihak bagian keuangan dan akuntansi 

 Pengamatan auditor internal untuk mengumpulkan bukti-bukti audit pada 

bagian keuangan dan akuntansi 

Dari pelaksanaan audit tersebut, auditor internal bertanggung jawab 

untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian yang terjadi pada bagian keuangan 

dan akuntansi. Salah satu contoh ketidaksesuaian yang ditemukan oleh 

auditor internal adalah mekanisme keluhan kepada supplier dengan 

menggunakan SCAR (Supplier Corrective Action Request) tidak berjalan 

dengan baik. Apabila ditemukan ketidaksesuaian seperti contoh tersebut, 
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auditor internal  wajib mendokumentasikan temuannya kedalam CAR 

(Corrective Action Request) sebagai bentuk laporan audit. Tindakan 

perbaikan akan diminta oleh tim auditor internal kepada bagian keuangan 

dan akuntansi. Selanjutnya bagian keuangan dan akuntansi akan menulis dan 

menerapkan tindakan perbaikan serta mendokumentasikannya kedalam CAR 

(Corrective Action Request) sesuai dengan rekomendasi tim auditor internal. 

Pada contoh ketidaksesuaian ini, tim auditor internal memberikan saran agar 

bagian keuangan dan akuntansi menggunakan mekanisme SCAR (Supplier 

Corrective Action Request) secara baik dan benar. CAR (Corrective Action 

Request) yang telah diisi oleh bagian keuangan dan akuntansi sebagai 

auditee akan dikembalikan kepada auditor untuk penilaian lanjutan. 

Penilaian tindak lanjut ini meminta auditor untuk menilai dan 

mengidentifikasi bahwa tindakan perbaikan yang diambil adalah efektif. 

Tindakan perbaikan yang dilakukan oleh bagian keuangan dan akuntansi 

didokumentasikan dan dokumen yang relevan ditambahkan untuk 

merefleksikan perubahan. Hasil-hasil dari penilaian tindak lanjut ini 

dilaporkan kepada bagian keuangan dan akuntansi, kemudian auditor 

menutup CAR (Corrective Action Request) sebagai tanda bahwa audit telah 

selesai dilakukan. 
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Tabel 4.1 

Contoh ketidaksesuaian yang ditemukan oleh auditor terhadap objek yang 

diaudit di Rumah Sakit Haji Jakarta 

No Bidang Contoh Ketidaksesuaian 

1 Keperawatan a. Tidak ditemukan pengantar rawat inap saat 

pasien masuk ke ruangan. 

b. Terdapat instruksi pemberian terapi cordaron 

namun dalam catatan perawat tidak ditulis 

cairan pengencernya serta dosis obat yang 

diberikan. 

c. Tanggal 25 Februari 2010 mulai dari jam 02.10 

sampai dengan 07.00 tidak ada catatan 

observasi/monitoring perkembangan kondisi 

pasien Ny.S. 

2 Klinik a. Terdapat label sampel pasien yang tertukar. 

b. Terdapat kesalahan dalam pengambilan darah 

pasien. 

c. Terdapat perbedaan dalam pelaporan hasil 

laboratorium. 

d. Belum semua personil laboratorium bias 

mengambil sampel menggunakan raw taner 

pada kasus-kasus anak yang sulit dalam 

pengambilan darah. 

3 Sumber Daya Manusia a. Pelatihan K3 (Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja) tidak terlaksana sesuai jadwal. 

4 

 

Sistem Informasi 

Manajemen 

a. Ditemukan tata letak ruangan yang tidak tertata 

rapih (komputer rusak bercampur dengan 

berkas-berkas dan ruang kerja administrasi). 

b. Ditemukan komputer tanpa penutup dalam 

kondisi menyala (dikhawatirkan ada orang yang 

tersengat listrik karena ketidaktahuannya). 

c. Ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan 
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maintenance rutin komputer yang dilakukan 

oleh pihak ketiga (tidak sesuai dengan jadwal 

yang telah ditetapkan). 

d. Ditemukan checklist monitoring suhu ruangan 

server tidak terisi lengkap. 

5 Pemasaran a. Tidak ditemukan kerangka acuan sebagai 

pedoman untuk melakukan evaluasi kinerja di 

bagian pemasaran. 

b. Dalam form survey kepuasan pelanggan yang 

sudah berjalan saat ini hanya menilai persepsi 

pelanggan terhadap pelayanan yang sudah 

diterimanya di Rumah Sakit. Padahal penting 

untuk diketahui apa sebenarnya yang 

dibutuhkan oleh pelanggan selama berobat di 

Rumah Sakit Haji Jakarta sehingga data yang 

diperoleh dapat digunakan sebagai dasar untuk 

pengembangan pelayanan di Rumah Sakit. 

c. Belum dilakukan evaluasi terhadap pencapaian 

target pendapatan Rumah Sakit dan rencana 

tindak lanjutnya, hal ini penting sebagai bahan 

masukan kepada manajemen dalam menjalankan 

organisasi Rumah Sakit. 

6 Keuangan dan 

Akuntansi 

a. Mekanisme keluhan kepada supplier dengan 

menggunakan SCAR (Supplier Corrective 

Action Request) tidak berjalan. Saat ini jika 

terdapat supplier yang kinerjanya kurang baik 

hanya melalui pemberitahuan secara lisan 

melalui telepon dan belum terdokumentasi 

dengan baik. 

b. Belum dilakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pembelian yang meliputi rencana 

pembelian dan realisasinya perbulan. 
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7 Administrasi Umum a. Belum didokumentasikannya Evaluasi Rencana 

Bisnis Anggaran Rumah Sakit Haji Jakarta 

dengan baik. 

Sumber: Olahan Penulis 

 

Pengendalian internal yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal sesuai 

dengan kriteria COSO: 

Pengawasan memegang peranan penting dalam Good Corporate 

Governance. Kebijakan dan strategi yang telah digariskan dan dijabarkan dalam 

rencana-rencana, perlu diawasi dan dimonitor pelaksanaannya agar tetap sejalan 

dengan apa yang telah ditentukan. Dalam kaitan ini, peran auditor dan hasil-

hasil pengawasannya sangat penting artinya bagi manajemen perusahaan. 

Untuk meyakinkan bahwa Divisi Audit Internal adalah pengawas 

yang baik, maka Divisi Audit Internal harus memiliki standar ataupun 

kriteria yang harus dimiliki agar handal dan dapat meyakinkan perusahaan 

bahwa Divisi Audit Internal mampu menjalankan tugasnya dengan efisien 

dan efektif dan memastikan pencapaian tujuan pengawasan dalam corporate 

governance. 

Kehandalan suatu organisasi ditentukan oleh mutu internal control 

yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Fungsi pengawasan dapat dijalankan 

dengan lebih baik jika telah memenuhi kriteria internal control yang baik, 

yang berdasarkan kriteria COSO harus memenuhi syarat berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian (control environment) 

2. Penilaian Risiko (risk assessment) 

3. Aktivitas Pengendalian (control activities) 

4. Komunikasi dan Informasi (communication and information) 
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5. Pemantauan (monitoring)    

Kegiatan audit internal adalah bagian dari fungsi pengendalian internal 

yang mengidentifikasi dan mengukur secara objektif dan independen mengenai 

keselarasan antara pelaksanaan aktivitas dengan rencana, kebijakan, berbagai 

peraturan dan ketentuan, sistem pencatatan dan pelaporan, serta sistem 

pembinaan sumber daya manusia yang telah ditetapkan. 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) mengembangkan suatu model untuk mengevaluasi 

pengendalian internal. Model ini telah diadopsi sebagai kerangka yang 

berlaku umum untuk pengendalian internal dan secara luas diakui sebagai 

standar terhadap organisasi untuk mengukur efektivitas sistem pengendalian 

internal. Dengan adanya pengendalian internal yang baik di suatu 

perusahaan, maka penerapan Good Corporate Governance juga akan 

berjalan dengan baik. 

Selanjutnya akan dilakukan perbandingan antara kondisi 

pengendalian intern yang dimiliki oleh Divisi Audit Internal Rumah Sakit 

Haji Jakarta dengan kriteria yang disyaratkan diatas, baik melalui kuesioner, 

observasi dan wawancara secara langsung dengan Divisi Audit Internal 

Rumah Sakit Haji Jakarta. Kelima komponen tersebut telah dirangkum dan 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Divisi 

Audit Internal dan dilampirkan dalam skripsi ini (Lampiran 1). 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian memiliki beberapa elemen, yaitu: 

a. Integritas dan etika 
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Penerapan integritas dan etika dilakukan dengan memberikan 

lima pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner (lampiran 1). Dari 

kelima pertanyaan tersebut, empat pertanyaan dijawab dengan “ya” 

dan satu pertanyaan dijawab dengan “tidak”. 

Dalam penerapan fungsi audit internal, auditor internal Rumah 

Sakit Haji Jakarta bertanggung jawab untuk berperilaku baik yang 

tercermin dari kejujuran, obyektifitas, ketekunan dan loyalitas kepada 

profesi. Untuk meningkatkan kepercayaaan Rumah Sakit Haji Jakarta 

kepada auditor internal, seorang auditor internal harus menunjukkan 

tanggung jawab terhadap profesi dengan selalu menerapkan prinsip 

kerja yang sesuai kode etik, namun hal ini tidak disertai dengan bukti 

pendukung. 

Hal lain yang dapat mencerminkan penerapan integritas dan 

etika oleh Divisi Audit Internal adalah terlihat dari penerapan Kode 

Etik Internal Auditor dan Code of Conduct (pedoman perilaku) untuk 

seluruh jajaran Rumah Sakit Haji Jakarta yang telah disosialisasikan. 

Sosialisasi untuk Code of Conduct dilakukan secara terus menerus 

dan selalu diadakan review atas standar yang sudah ada untuk 

memastikan keefektifannya. Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan 

Code of Conduct, Rumah Sakit Haji Jakarta telah melakukan 

pengawasan secara berjenjang yaitu sesuai dengan tingkatan dalam 

organisasinya. Sedangkan dalam penerapan Kode Etik Internal 

Auditor, Divisi Audit Internal memiliki mekanisme pengawasan yang 

dilakukan oleh pengawas khusus dalam hal etika dan integrasi. 

Pengawasan atas hal tersebut dilakukan oleh Komite Etik dan 
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Hukum. Dalam hal standar perilaku dan etika, sosialisasi standar-

standar tersebut dan kepemilikan dewan kehormatan telah didukung 

oleh bukti pendukung yang diberikan. 

b. Keterikatan terhadap kompetensi 

Kompetensi dari para personil yang dimiliki untuk 

menjalankan tugasnya merupakan hal yang dianggap cukup 

menentukan bagi kesuksesan pencapaian tujuan. Seperti terlihat pada 

daftar pertanyaan sebanyak 3 (tiga) butir yang dua diantaranya 

dijawab dengan “ya” dan juga disertai bukti pendukung untuk dua 

pernyataan tersebut. Dua pernyataan yang disertai dengan bukti 

pendukung adalah terkait dengan pertimbangan dalam memilih calon 

auditor internal dan mengenai pelatihan auditor internal. 

Divisi Audit Internal Rumah Sakit Haji Jakarta sudah 

memenuhi kriteria yang disyaratkan yaitu Internal Auditor harus 

secara terus menerus meningkatkan keahlian dan keefektifan dalam 

melakukan pekerjaannya. Divisi Audit Internal telah 

mempertimbangkan dengan baik pengetahuan dan kompetensi yang 

harus dimiliki seorang auditor internal, yaitu dengan membuat 

rencana pendidikan bagi auditor setiap tahun. Kriteria ini sesuai 

dengan fungsi pokok Divisi Audit Internal yang antara lain adalah 

melakukan pembinaan dan pengembangan auditor internal dalam 

rangka terlaksananya continuing professional development, 

melakukan identifikasi terhadap kemungkinan peningkatan mutu 

audit dan sistem pengendalian intern dan memastikan bahwa jumlah 

jumlah dan kompetensi sumber daya manusia mampu mengerjakan 
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tugasnya secara optimal. Kepala Divisi Audit Internal menetapkan 

kebutuhan sumber daya terutama sumber daya manusia, baik 

kuantitas maupun kualitas sehingga penugasan dapat dilakukan 

dengan baik. 

c. Pimpinan Divisi Audit Internal 

Berdasarkan jawaban yang dihasilkan diketahui bahwa untuk 

memilih Kepala Bagian di Rumah Sakit Haji Jakarta, manajemen 

Rumah Sakit Haji Jakarta memiliki kriteria-kriteria khusus yang 

berkaitan dengan independensi, integritas dan etika yang dimiliki 

oleh setiap calon pimpinan Audit Internal Rumah Sakit Haji Jakarta 

serta aktif mengawasi pengendalian internal dengan menetapkan dan 

mendokumentasikan serta meninjau Manual Sistem Mutu meliputi 

kebijakan dan Pedoman Audit. 

Kepala Divisi Audit Internal memonitor pelaksanaan kegiatan 

audit dan pelaporan hasil audit sesuai dengan rencana audit. Dalam 

melaksanakan tugasnya Kepala Divisi Audit Internal tunduk kepada 

Kode Etik Internal Audit. Kepala Divisi Audit Internal memiliki 

akses langsung kepada Direktur Bagian Mutu dan komite-komite 

yang ada di Rumah Sakit Haji Jakarta, seperti Komite Medik, Komite 

Etik dan Hukum, Komite Keperawatan dan Komite Syariah. Seluruh 

pernyataan ini disertai dengan bukti pendukung. 

d. Filosofi dan gaya operasional manajemen 

Dalam menganalisis elemen filosofi dan gaya operasional 

manajemen, diberikan satu pertanyaan dan pertanyaan tersebut 
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dijawab dengan jawaban “ya” dan juga disertai dengan bukti 

pendukung. 

Divisi Audit Internal memandang penting filosofi yang 

dimiliki manajemen dan juga gaya operasionalnya sebagai pendukung 

pengendalian intern dari divisi ini. Salah satu tugas dari Divisi Audit 

Internal adalah terlaksananya pengelolaan Divisi Audit Internal 

secara efektif dan efisien, yaitu antara lain dengan menetapkan 

program kerja dan menyediakan sumber daya terutama sumber daya 

manusia yang memadai dan sarana yang dibutuhkan untuk 

kepentingan kelancaran kegiatan bidang audit dan merencanakan 

tugas-tugas audit internal yang dituangkan dalam rencana kerja 

tahunan. 

Kepala Divisi Audit Internal bertanggung jawab atas 

terlaksananya pemahaman, penerapan dan pemeliharaan kebijakan 

Divisi Audit Internal. Upaya yang dilakukan guna meningkatkan 

pemahaman para auditor internal adalah dengan melakukan 

pembinaan melalui sosialisasi pemahaman dan penerbitan buku saku 

Pedoman Pelayanan Islami Rumah Sakit Haji Jakarta yang berisi 

mengenai filosofi dasar pelayanan islami. Pernyataan tersebut 

dilengkapi dengan bukti pendukung yang nyata. 

 

e. Struktur organisasi 

Struktur organisasi Divisi Audit Internal Rumah Sakit Haji 

Jakarta telah menyediakan sumber daya yang memadai dan sarana 

yang dibutuhkan untuk kelancaran audit. Struktur organisasi juga 
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menggambarkan pola otoritas dan tanggung jawab yang terdapat 

dalam rumah sakit. Struktur organisasi formal ditunjukkan pada 

anggota-anggota Divisi Audit Internal yang bertanggung jawab secara 

langsung kepada Kepala Divisi Audit Internal dan pembagian kerja. 

Sedangkan struktur organisasi informal muncul jika pola komunikasi 

tetap tidak sesuai dengan struktur organisasi formal. Kebutuhan yang 

dipenuhi dalam organisasi informal adalah perasaan aman dan rasa 

diterima oleh anggota lainnya. Aspek positif dari dari organisasi 

informal adalah bahwa organisasi ini melengkapi organisasi formal, 

menciptakan stabilitas dan nilai-nilai sosial dan sebagai saluran 

komunikasi. Namun dari seluruh pernyataan-pernyataan tersebut 

tidak disertai dengan bukti pendukung yang nyata. 

f. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 

Dalam menganalisis elemen pendelegasian wewenang dan 

tanggung jawab diberikan dua pertanyaan dan kedua pertanyaan 

tersebut didukung oleh bukti nyata yang menguatkan. 

Divisi Audit Internal Rumah Sakit Haji Jakarta telah berusaha 

untuk menghindari kemungkinan dan konflik antar personil. Setiap 

personil dalam Divisi Audit Internal sudah memiliki job description 

yang jelas sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam pembagian 

tugas, wewenang dan tanggung jawab. Selain itu prosedur penugasan 

dari keseluruhan aktivitas pekerjaan telah tertata dengan baik. Hal ini 

sangat mungkin karena struktur organisasi Divisi Audit Internal yang 

sederhana. 
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g. Kebijakan dan praktek SDM 

Dalam menganalisis elemen kebijakan dan praktek SDM 

terdapat tujuh pertanyaan dan hanya dua jawaban yang disertai 

dengan bukti pendukung. 

Divisi Audit Internal Rumah Sakit Haji Jakarta telah memiliki 

kebijakan khusus yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Hal 

ini dapat diketahui dengan diterbitkannya secara khusus Kode Etik 

Internal Auditor yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota Divisi 

Audit Internal. Pernyataan ini disertai dengan bukti pendukung. 

 

2. Penilaian Resiko 

Dalam menganalisis elemen penilaian resiko diberikan enam 

pertanyaan dan hanya satu jawaban yang disertai dengan bukti 

pendukung, yaitu terkait dengan prosedur penilaian resiko. 

Penilaian resiko adalah identifikasi dan analisis terhadap resiko yang 

relevan untuk mencapai tujuannya membentuk suatu dasar untuk 

menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Divisi Audit Internal sudah 

memiliki prosedur penilaian resiko yang berpotensi mempengaruhi 

tujuan Divisi Audit Internal dan disertai dengan bukti pendukung yang 

menguatkan pernyataan. 

Tujuan penilaian resiko telah dihubungkan dengan pencapaian tujuan 

pengendalian intern, yaitu menilai kecukupan dan efektivitas sistem 

pengendalian intern auditee dan memberikan rekomendasi perbaikan atas 

kelemahan sistem pengendalian intern (backward looking), menilai 

kecukupan dan efektivitas sistem pengelolaan risiko dan memberikan 
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rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan atau risk treatment 

(forward looking). Saat ini mulai diterapkan proses audit berbasis resiko 

yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efektivitas serta kualitas 

pengawasan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Rumah Sakit 

Haji Jakarta. Namun pernyataan-pernyataan tersebut belum disertai 

dengan bukti pendukung. 

 

3. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang 

membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan dan 

membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk 

menghadapi resiko-resiko yang ada dalam mencapai tujuan. 

Dalam menganalisis aktivitas pengendalian terdapat empat 

pertanyaan dan hanya satu jawaban yang disertai dengan bukti 

pendukung, yaitu berkaitan dengan kebijakan dan prosedur aktivitas 

pengendalian. 

Divisi Audit Internal telah memiliki kebijakan dan prosedur membuat 

anggaran sebagai alat pengendalian, realisasi pelaksanaannya dievaluasi 

untuk mengetahui kinerja divisi. Divisi Audit Internal memiliki pedoman 

audit untuk mengendalikan kegiatan auditnya dalam pencapaian tujuan. 

Kepala Divisi Audit Internal melakukan aktivitas pengendalian, yaitu 

dengan memonitor pelaksanaan kegiatan audit dan pelaporan hasil audit 

agar sesuai dengan rencana. Aktivitas pengendalian juga mencakup 

performance appraisal yang dilakukan setahun sekali.  
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4. Informasi dan Komunikasi 

Elemen informasi dan komunikasi dianalisis dengan cara memberikan 

delapan pertanyaan dan hanya empat jawaban yang disertai dengan bukti 

pendukung yang menguatkan pernyataan. 

Informasi sangat dibutuhkan oleh Divisi Audit Internal yang 

berfungsi mengolah informasi untuk dianalisa menjadi informasi yang 

lebih bermanfaat. Saluran komunikasi yang dimiliki Divisi Audit Internal 

Rumah Sakit Haji Jakarta juga cukup memadai selain ada saluran formal 

yang mengikuti jalur struktur organisasi, juga terdapat saluran 

komunikasi informal yang menjamin kebebasan seseorang dalam 

berkomunikasi. Komunikasi yang terjadi dalam Divisi Audit Internal pun 

berlangsung dua arah yang mencakup pihak-pihak internal maupun 

eksternal.  

 

5. Pemantauan 

Elemen pemantauan dianalisis dengan cara memberikan tiga 

pertanyaan dan ketiga pertanyaan tersebut dijawab dengan jawaban “ya” 

serta didukung oleh bukti nyata.  

Pemantauan atas proses penilaian efektivitas rancangan operasional 

struktur pengendalian intern dilakukan secara periodik dan terus menerus 

oleh Divisi Audit Internal untuk melihat apakah telah dilaksanakan 

semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan. Informasi untuk 

penilaian dan perbaikan dapat berasal dari berbagai sumber meliputi 

studi atas struktur pengendalian intern, laporan pemeriksa intern, laporan 
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penyimpangan atas aktivitas pengendalian, umpan balik dari pegawai, 

dan keluhan dari pasien rumah sakit. 

Laporan hasil audit dari Divisi Audit Internal Rumah Sakit Haji 

Jakarta direview oleh Bagian Mutu untuk menilai efektivitas pengawasan 

yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal dan hasilnya disampaikan 

sebagai bahan rapat dengan Direksi. Prosedur kegiatan pemantauan yang 

efektif atas pelaksanaan pengendalian intern, baik yang bersifat rutin 

maupun bersifat khusus telah dimiliki oleh Divisi Audit Internal. 

 

 
4.2.2 Penerapan Good Corporate Governance di Rumah Sakit Haji 

Jakarta 

1. Tujuan Penerapan Good Corporate Governance 

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, berbagai 

upaya telah dilakukan oleh Rumah Sakit Haji Jakarta. Dari perbaikan 

fisik bangunan rumah sakit, penambahan sarana dan prasarana, 

penambahan peralatan dan ketenagaan, dan lain-lain. Perlu disadari 

bahwa teknologi canggih, sarana gedung yang megah dan kehadiran 

dokter spesialis terkenal belum menjamin mutu suatu rumah sakit. 

Sejalan dengan semakin meningkatnya pendidikan dan kesejahteraan 

masyarakat, tuntutan akan pelayanan kesehatan yang sesuai standar 

semakin meningkat pula. Oleh sebab itu diterapkanlah suatu prinsip 

Good Corporate Governance di Rumah Sakit Haji Jakarta. Tujuan utama 

penerapan prinsip Good Corporate Governance adalah mencapai 

optimalisasi kinerja para karyawan yang intinya akan meningkatkan 
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kinerja organisasi. Kinerja organisasi yang baik diperlukan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan 

pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, terjangkau dan akuntabel 

kepada seluruh lapisan masyarakat. 

 

2. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan di Rumah Sakit Haji Jakarta 

meliputi: 

a. Transparansi 

Prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi informasi 

materiil dan relevan mengenai perusahaan. Implementasi keterbukaan 

yang dilakukan Rumah Sakit Haji Jakarta salah satunya adalah rumah 

sakit telah menyajikan informasi materiil dan non materiil rumah 

sakit secara transparan kepada publik. Rumah Sakit Haji Jakarta telah 

melakukan keterbukaan terhadap hal-hal yang dianggap material, 

disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk 

disampaikan kepada pihak stakeholders. Laporan keuangan tahunan 

juga memberikan gambaran tujuan rumah sakit dan juga struktur 

organisasi secara lengkap. Laporan keuangan tahunan diaudit oleh 

auditor independen. 

b. Kemandirian 

Prinsip kemandirian berarti bahwa perusahaan dikelola secara 

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari 

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku. Pengelolaan rumah sakit diselenggarakan 

berdasarkan prinsip pelayanan islami yang sehat dan secara konsisten 

menyelenggarakan rumah sakit secara baik dengan harapan bahwa hal 

tersebut dapat meningkatkan citra rumah sakit, baik dikalangan 

rumah sakit sendiri maupun dikalangan masyarakat. Selain itu, rumah 

sakit juga mengharapkan tetap bertahan dalam kegiatan bisnisnya 

melalui peningkatan kinerja dan produktivitas secara berkelanjutan. 

Direksi harus menghindari benturan kepentingan, tidak diperbolehkan 

memberi atau menerima pemberian hadiah dari pihak lain yang 

mendapatkan keuntungan dari transaksi bisnis dan Direksi juga harus 

melindungi dan memelihara kerahasiaan dan membatasi akses 

informasi bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. 

c. Akuntabilitas 

Prinsip akuntabilitas berarti adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban organ perseroan sehingga terdapat 

keseimbangan kekuasaan dan pengelolaan perusahaan secara efektif. 

Dalam penerapan prinsip akuntabilitas, pimpinan rumah sakit 

memberikan unit kerja dan wewenang yang jelas kepada setiap 

karyawan yang ditetapkan dalam suatu surat keputusan, dan 

penjabaran wewenang kerja tersebut dapat dilihat pada struktur 

organisasi yang terpajang disetiap sudut ruangan rumah sakit. 

d. Pertanggungjawaban 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan rumah sakit 

diselenggarakan berdasarkan etika bisnis yang sehat dan secara 

konsisten menciptakan pelayanan kesehatan yang islami. Pengertian 
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pelayanan islami yang diterapkan oleh Rumah Sakit Haji Jakarta 

adalah sistem pelayanan (input, proses, output) yang holistik (fisik, 

mental, spiritual) yang memberikan pelayanan terbaik (best practice) 

dengan dilandasi kaidah-kaidah agama islam. Selain itu, Rumah Sakit 

Haji Jakarta juga mengharapkan tetap bertahan dalam pengelolaan 

rumah sakit melalui peningkatan kinerja dan produktifitas secara 

berkelanjutan. Dewan direksi harus menghindarkan penyalahgunaan 

wewenang dalam menjalankan tugasnya. Rumah Sakit Haji Jakarta 

juga selalu memenuhi kewajibannya tepat waktu, seperti membayar 

tagihan kepada supplier obat sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditetapkan. 

e. Kewajaran 

Prinsip kewajaran diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan 

di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan 

perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penerapan 

prinsip kewajaran di Rumah Sakit Haji Jakarta, setiap karyawan 

mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh tunjangan dan gaji 

sesuai dengan golongan dan pangkat kerja masing-masing.  
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Tabel 4.2 

Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan oleh Divisi Audit Internal Rumah Sakit 

Haji Jakarta 

1 Transparansi Divisi Audit Internal berkewajiban menyusun dan 

menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi 

rencana kerja tahunan dan laporan hasil review yang 

disampaikan kepada manajer bagian terkait berkenaan 

dengan hasil review sistem pengendalian internal yang 

memerlukan perhatian serta perbaikan sistem dan 

prosedur pengendalian internal. 

2 Kemandirian Auditor tidak diperbolehkan mengaudit lingkup 

kerjanya atau area dimana dia memiliki tanggung 

jawab secara langsung. Hal ini untuk menghindari 

terjadinya benturan kepentingan dan 

pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3 Akuntabilitas Divisi Audit Internal memiliki tugas, tanggung 

jawab dan wewenang yang jelas sehingga dapat 

lebih objektif membantu 

manajemen Rumah Sakit Haji Jakarta menjadi Rumah 

Sakit yang berdaya saing tinggi dengan terciptanya 

Good Corporate Governance. 

4 Pertanggungjawaban Kewajaran adalah kesesuaian di dalam pengelolaan 

perusahaan terhadap peraturan perundangan-undangan 

yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Divisi Audit 

Internal mengacu pada Manual Audit Rumah Sakit 

Haji Jakarta dan Standar Profesional Audit Internal. 

5 Kewajaran Auditor internal memiliki hak yang sama dalam hal 

kedudukan dan perannya sebagai pengawas. 

Sumber: Olahan Penulis 
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3. Unsur-unsur Good Corporate Governance 

 Analisis unsur-unsur Good Corporate Governance mengacu kepada 

KEPMEN BUMN No. KEP 117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 

tentang penerapan Good Corporate Governance. Berikut adalah beberapa 

contoh penerapan unsur-unsur Good Corporate Governance di lingkungan 

Rumah Sakit Haji Jakarta yang dapat disampaikan penulis dan mengacu 

kepada KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 

2002: 

a. Dewan Komisaris 

 Dewan Komisaris di Rumah Sakit Haji Jakarta berperan 

sebagai badan penasehat (advisory board) dan juga pengawas. Dewan 

Komisaris bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan 

rumah sakit yang dilakukan oleh pejabat pengelola rumah sakit. 

 Pengawasan tersebut antara lain menyangkut Rencana Jangka 

Panjang dan Anggaran, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. Dewan Komisaris adalah penanggung jawab moral dan 

hukum tertinggi dalam pengoperasian Rumah Sakit Haji Jakarta. 

 Selama tahun 2010, Dewan Komisaris Rumah Sakit Haji 

Jakarta telah melaksanakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 

sekali dalam sebulan. Anggota Dewan Komisaris Rumah Sakit Haji 

Jakarta telah memenuhi komposisi paling sedikit 20% yang berasal 

dari kalangan diluar Rumah Sakit Haji Jakarta dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

 Tidak menjabat sebagai direksi di perusahaan terafiliasi 
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 Tidak bekerja pada pemerintah, termasuk di departemen, lembaga 

dan kemiliteran serta di Rumah Sakit yang bersangkutan dalam 

kurun waktu tiga tahun terakhir 

 Tidak mempunyai keterikatan finansial baik langsung maupun 

tidak langsung dengan Rumah Sakit yang bersangkutan atau 

perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada Rumah 

Sakit Haji Jakarta 

 Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain 

yang dapat menghalangi atau menganggu kemampuan komisaris 

yang berasal dari kalangan di luar Rumah Sakit yang 

bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas. 

 

b. Direksi 

 Anggota direksi Rumah Sakit Haji Jakarta telah memenuhi 

komposisi paling sedikit 20% yang berasal dari kalangan di luar 

Rumah Sakit dan bebas dari pengaruh anggota komisaris dan anggota 

direksi lainnya serta pemegang saham pengendali / pemilik modal. 

Selama tahun 2007 Dewan Direksi Rumah Sakit Haji Jakarta 

melaksanakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. 

 

c. Eksternal Auditor 

 Untuk keperluan audit laporan keuangan tahunan, setiap tahun 

Rumah Sakit Haji Jakarta membentuk panitia penyeleksi eksternal 

auditor (Kantor Akuntan Publik) yang anggotanya antara lain terdiri 

dari Bagian Keuangan dan Akuntansi. Hasil seleksi disampaikan ke 
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Dewan Komisaris untuk disampaikan dan meminta persetujuan di 

dalam RUPS tahunan. Adapun eksternal auditor yang terpilih untuk 

audit laporan keuangan Rumah Sakit Haji Jakarta pada tahun 2010 

adalah Delloid. 

 Eksternal auditor ini dipilih oleh manajemen Rumah Sakit 

Haji Jakarta berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris. 

Eksternal auditor telah disediakan semua catatan akuntansi dan data 

penunjang yang diperlukan. Hal tersebut dilakukan agar eksternal 

auditor memberikan pendapatnya tentang kewajiban, ketaatan dan 

kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan 

Indonesia. 

 

d. Auditor Internal 

Auditor internal Rumah Sakit Haji Jakarta berjumlah tujuh 

orang. Auditor internal bertugas dan bertanggung jawab untuk 

memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan 

Komisaris Rumah Sakit Haji Jakarta mengenai laporan dan atau hal-hal yang 

memerlukan perhatian dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan.  

4. Susunan Organisasi 

Organisasi rumah sakit umumnya bersifat birokratis dan 

mengikuti prinsip-prinsip birokratis. Diantaranya mempunyai ciri: 

1) Adanya berbagai kelompok posisi/jabatan dan setiap posisi terdiri 

dari sekelompok individu. 
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2) Prinsip lain mengenai organisasi rumah sakit adalah adanya sistem 

peraturan yang konsisten. Peraturan-peraturan ini menjadi batasan-

batasan aktivitas di dalam rumah sakit. 

3) Menggunakan prinsip span of control dengan efektif. Dibawah 

prinsip span of control, ada batasan jumlah individu yang dapat 

disupervisi oleh seorang manajer. Span of control dibuat dengan 

tujuan agar seorang manajer dapat mensupervisi bawahan dan proses 

kerja yang dilakukannya dengan efektif agar hasil output maupun 

proses yang diharapkan dapat tercapai. 

4) Adanya kesatuan komando dan koordinasi yang baik. 

5) Kesatuan komando berarti setiap bawahan memiliki satu atasan agar 

performansi kerja meningkat, konflik yang potensial diperkecil, dan 

dualisme yang membingungkan bawahan bila mereka mempunyai dua 

atasan ditiadakan. Dengan adanya kesatuan komando respon terhadap 

masalah akan lebih cepat ditangani, disamping itu arus informasi 

akan optimum. 

6) Line and Staff 

7) Pembagian tugas atau spesialisasi kerja adalah membagi kerja 

organisasi ke dalam pekerjaan-pekerjaan dengan aktivitas tertentu. 

Pembagian kerja ditentukan berdasarkan apa yang dilakukannya 

untuk mencapai tujuan. Spesialisasi seseorang adalah cara yang 

umum dipakai untuk membagi kerja. 

8) Hubungan otoritas dan pertanggung jawaban: otoritas adalah 

kekuasaan yang diberikan kepada seseorang karena kedudukannya 

didalam organisasi. Sedangkan tanggung jawab adalah kewajiban 
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untuk melakukan fungsi tertentu atau mencapai tujuan/sasaran 

tertentu. 

9) Kepentingan organisasi diatas kepentingan individu. 

10) Sentralisasi pengambilan keputusan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, implementasi 

organisasi di Rumah Sakit Haji Jakarta terdiri dari: 

1) Direktorat Medik, Keperawatan dan Penunjang 

Direktorat Medik, Keperawatan dan Penunjang dipimpin oleh 

seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Direktur Utama. Direktorat Medik, Keperawatan dan Penunjang 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, 

pelayanan keperawatan serta penunjang pengadaan sarana medis. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktur Medik, Keperawatan 

dan Penunjang memiliki fungsi:  

a. Penyusunan rencana sistem pelayanan medik, keperawatan dan 

penunjang pengadaan sarana rumah sakit. 

b.  Pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu pelayanan medik, 

keperawatan dan penunjang medis serta sarana rumah sakit secara 

berkesinambungan. 

 

2) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Administrasi Umum 

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Administrasi Umum 

dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Direktur Utama. Direktorat Sumber Daya Manusia dan 

Administrasi Umum mempunyai tugas untuk melaksanakan 
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pengelolaan sumber daya manusia dan administrasi, pelayanan 

pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Sumber Daya Manusia dan 

Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, pendidikan 

dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dan administrasi 

umum. 

b. Koordinasi dan pelaksanaan kebutuhan sumber daya manusia, 

pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dan 

administrasi umum. 

c. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebutuhan 

sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian 

dan pengembangan dan administrasi umum. 

 

3) Direktorat Keuangan dan Akuntansi 

Direktorat Keuangan dan Akuntansi dipimpin oleh seorang 

Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Direktur Utama. Direktorat Keuangan dan Akuntansi mempunyai 

tugas melakukan penyelenggaraan keuangan rumah sakit yang 

meliputi penyusunan dan evaluasi perbendaharaan dan mobilisasi 

dana serta akuntansi dan verifikasi. Dalam melaksanakan tugas 

tersebut, Direktorat Keuangan dan Akuntansi menyelenggarakan 

fungsi: 
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a. Penyusunan rencana anggaran kegiatan perbendaharaan dan 

mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran serta 

akuntansi dan verifikasi. 

b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi 

dana, penyusunan dan evaluasi anggaran serta akuntansi dan 

verifikasi. 

c. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi 

anggaran serta akuntansi dan verifikasi. 

 

4) Unit-Unit Non Struktural 

Di lingkungan Rumah Sakit Haji Jakarta dibentuk unit-unit non 

struktural yang terdiri dari Komite dan Satuan Pemeriksaan Intern. 

Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan ditetapkan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

a. Komite 

Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari para 

tenaga ahli yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Direktur Utama. Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang 

diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama. Pembentukan 

dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh Direktur 

Utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bina 

Pelayanan Medik. Jenis komite yang ada di Rumah Sakit Haji 

Jakarta, terdiri dari: 
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a. Komite Medik 

Komite medik merupakan wadah non struktural kelompok 

profesional medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua 

Kelompok Staf Medis atau yang mewakili masing-masing 

divisi. Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur 

Utama untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Komite medik 

dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan 

oleh Direktur Utama. Komite medik mempunyai tugas 

memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal 

menyusun standar pelayanan medis, pengawasan pengendalian 

mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada Staf 

Fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, 

serta penelitian dan pengembangan. 

b. Komite Etik dan Hukum 

Komite Etik dan Hukum merupakan wadah non struktural 

yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur 

Utama. Pembentukan Komite Etik dan Hukum ditetapkan oleh 

Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun. Komite Etik 

dan Hukum dipimpin oleh seorang ketua Ketua yang diangkat 

dan diberhentikan oleh Direktur Utama. Komite Etik dan 

Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada 

Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan 

medicoetikolega terkait dengan pelayanan rumah sakit, 

penyelesaian masalah etik kedokteran, etik rumah sakit serta 

penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah 
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sakit terkait dengan pemeliharaan, etika penyelenggaraan 

fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan Hospital 

Bylaws serta Medical Staff Bylaws dan juga penanganan 

masalah hukum di rumah sakit. 

c. Komite Keperawatan 

Komite keperawatan merupakan wadah non struktural 

kelompok keperawatan yang keanggotaannya terdiri dari 

Ketua Kelompok Staf yang mewakili dan dipimpin oleh 

seorang Ketua. Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur 

Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun. Komite Keperawatan 

mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur 

Utama dalam hal menyusun standar pelayanan, pengawasan 

dan pengendalian mutu keperawatan, program pelayanan dan 

pelatihan serta penelitian dan pengembangan. 

d. Komite Syariah 

Komite syariah merupakan wadah non struktural kelompok 

profesional yang keanggotaannya terdiri dari kelompok 

independen / tokoh masyarakat yang berasal dari internal dan 

eksternal Rumah Sakit Haji Jakarta dan dipimpin oleh seorang 

Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama 

untuk masa kerja 3 (tiga) tahun. Komite syariah mempunyai 

tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama 

dalam hal menyusun standar pelayanan islami, pengawasan 

pengendalian mutu pelayanan islami dan menjaga serta 

memberikan saran kepada Direktur Utama sehingga kebijakan 
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operasional Rumah Sakit Haji Jakarta tidak keluar dari batasan 

syariah. 

 

5. Hubungan Rumah Sakit Haji Jakarta dengan Stakeholders 

Dalam rangka memenuhi persyaratan dalam Akreditasi Rumah 

Sakit serta peningkatan tertib administrasi pengelolaan kerjasama dengan 

pihak stakeholders secara efektif dan efisien di Rumah Sakit Haji Jakarta 

perlu ditunjuk seseorang sebagai penanggung jawab. Pejabat yang 

ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolaan kerjasama dengan pihak 

stakeholder adalah PJS Kepala Bagian Umum. Uraian tugas penanggung 

jawab pengelolaan kerjasama pihak stakeholers: 

1) Membuat daftar mitra kerjasama. 

2) Mengumpulkan MoU dari tiap-tiap mitra kerjasama/rekanan. 

3) Membuat standar operasional prosedur yang berhubungan dengan 

pengelolaan kerjasama pihak stakeholders. 

4) Memonitor pelaksanaan kerjasama. 

5) Membuat laporan berkala tentang pelaksanaan kerjasama. 

6) Membuat evaluasi dan rencana tindak lanjut tentang pelaksanaan 

kerjasama. 

 

6. Budaya Kerja Rumah Sakit Haji Jakarta 

Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai institusi layanan kesehatan 

yang memiliki visi menjadi rumah sakit berkelas dunia mengemban 

amanah besar untuk menjadi salah satu panutan dalam bidang 

pelayanan kesehatan yang islami. Dalam salah satu misinya pun telah 
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tercantum poin melaksanakan layanan kesehatan islami, paripurna, 

dan berkualitas. 

Upaya mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit Haji ini adalah 

upaya tiada henti dan berkesinambungan dalam segala bidang. Secara 

khusus untuk menciptakan pelayanan islami dibutuhkan adanya 

budaya kerja, nilai-nilai organsasi dan juga moto (syiar) Rumah Sakit 

Haji Jakarta yang akan menjadi landasan bagi semua personil Rumah 

Sakit Haji Jakarta dalam implementasi layanan kesehariannya. 

 

a. Budaya Kerja Rumah Sakit Haji Jakarta 

Budaya kerja di Rumah Sakit Haji Jakarta berdasarkan pada 

prinsip pelayanan islami yang merupakan bagian integral dari 

keislaman seorang muslim. Pelayanan islami yang diterapkan oleh 

Rumah Sakit Haji Jakarta adalah suatu sistem pelayanan yang 

menyeluruh (holistik), meliputi fisik, mental dan spiritual 

berlandaskan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi modern 

serta merujuk pada prinsip islam, aqidah, ibadah dan akhlak. 

Pelayanan islami mencakup semua tata cara dan petunjuk 

pelaksanaan atau SPO (Standar Prosedur Operasional) yang 

merujuk kepada fiqih islam. Pelayanan islami di Rumah Sakit 

Haji Jakarta juga mengadopsi dan menjalankan dengan baik 

prinsip manajemen modern selama tidak bertentangan dengan 

nilai-nilai islam. 

b. Nilai-Nilai Organisasi Rumah Sakit Haji Jakarta 

Nilai-nilai organisasi Rumah Sakit Haji Jakarta terdiri dari: 
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• Keikhlasan 

Kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan karena Allah 

SWT semata. 

• Kejujuran 

Kemampuan untuk mengatakan kebenaran. 

• Integritas 

Kemampuan untuk mewujudkan apa yang telah kita katakan. 

• Kebersihan 

Kebersihan jiwa, tindakan dan lingkungan kerja. 

• Penghargaan atas martabat manusia 

Sikap menghargai manusia sebagai makhluk yang bermartabat. 

• Keterbukaan Pikiran 

Kemampuan untuk menerima pendapat orang lain. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didukung data dan 

informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan 

bahwa: 

1. Penerapan Audit Internal di Rumah Sakit Haji Jakarta: 

a. Dilihat dari struktur organisasi, kedudukan audit internal yang 

terpisah dari fungsi lain dalam Rumah Sakit Haji Jakarta, hal ini 

dapat dijadikan indikator bahwa penerapan audit internal di Rumah 

Sakit Haji Jakarta bersifat independen. Auditor internal bertanggung 

jawab terhadap Kepala Divisi Audit Internal dan kemudian Kepala 

Divisi Audit Internal bertanggung jawab kepada direktur bagian 

mutu. Selain itu auditor internal telah berlaku objektif baik dalam 

pelaksanaan audit maupun dalam memberikan laporan hasil audit. 

b. Auditor internal yang terlibat dalam kegiatan audit memiliki latar 

belakang pendidikan yang memadai. Dalam meningkatkan 

profesionalismenya, auditor internal mengikuti pendidikan khusus 

seperti mengikuti pelatihan-pelatihan yang mendukung pekerjaannya. 

c. Divisi Audit Internal selalu menyusun program terebih dahulu 

sebelum melakukan audit dan program audit merupakan pedoman 

bagi auditor internal dalam melaksanakan audit. Program audit harus 

direncanakan, dengan mempertimbangkan status dan pentingnya 
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proses dan bidang yang diaudit, seperti juga hasil audit yang lalu. 

Kriteria, lingkup, frekuensi dan metode audit harus ditetapkan. 

d. Pelaksanaan audit didasarkan pada program yang telah disusun 

sebelumnya dan diawali dengan tahap persiapan audit. 

e. Laporan dikeluarkan setelah audit selesai dilaksanakan. Dalam 

laporan audit disajikan hasil audit dan temuan-temuan auditor internal 

atas hasil audit yang dilakukan. 

f. Adanya tindak lanjut dari manajemen terhadap hasil audit dan auditor 

internal memberikan saran atau rekomendasi dalam melakukan 

perbaikan yang diperlukan. 

g. Kriteria-kriteria sesuai dengan COSO, yaitu Lingkungan 

Pengendalian (control environment), Penilaian Risiko (risk 

assessment), Aktivitas Pengendalian (control activities), Komunikasi 

dan Informasi (communication and information), Pemantauan 

(monitoring) telah diimplementasikan dalam kegiatan operasional 

rumah sakit. 

 

2. Penerapan Good Corporate Governance di Rumah Sakit Haji Jakarta: 

a. Prinsip-prinsip GCG telah diimplementasikan oleh Rumah Sakit Haji 

Jakarta dalam kegiatan operasionalnya. Implementasi transparansi 

yang dilakukan Rumah Sakit Haji Jakarta salah satunya adalah rumah 

sakit telah menyajikan informasi materiil dan non materiil rumah 

sakit secara transparan kepada publik. Rumah Sakit Haji Jakarta 

dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan 

pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan rumah 

sakit diselenggarakan berdasarkan prinsip pelayanan islami yang 

sehat dan secara konsisten menyelenggarakan rumah sakit secara 

baik. Dalam penerapan prinsip akuntabilitas, pimpinan rumah sakit 

memberikan unit kerja dan wewenang yang jelas kepada setiap 

karyawan yang ditetapkan dalam suatu surat keputusan, dan 

penjabaran wewenang kerja tersebut dapat dilihat pada struktur 

organisasi yang terpajang disetiap sudut ruangan rumah sakit. Rumah 

Sakit Haji Jakarta juga selalu memenuhi kewajibannya tepat waktu, 

seperti membayar tagihan kepada supplier obat sesuai dengan jangka 

waktu yang telah ditetapkan. Dalam penerapan prinsip kewajaran di 

Rumah Sakit Haji Jakarta, setiap karyawan mendapatkan hak yang 

sama untuk memperoleh tunjangan dan gaji sesuai dengan golongan 

dan pangkat kerja masing-masing.  

b. Rumah Sakit Haji Jakarta dapat bertahan dan berkembang dari rumah 

sakit golongan C+ menjadi rumah sakit golongan B. selain itu, 

Rumah Sakit Haji Jakarta juga memenuhi kewajibannya kepada pihak 

stakeholders tepat waktu. 
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5.2.  Saran 

Berdasarkan penelitian terhadap Divisi Audit Internal dalam 

penerapan Good Corporate Governance di Rumah Sakit Haji Jakarta, 

penulis mencoba memberikan beberapa saran yang bertujuan untuk 

memberikan masukan yang membangun kepada rumah sakit, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Sebaiknya auditor internal melakukan review terhadap penerapan Good 

Corporate Governance dalam jangka waktu satu tahun sekali. 

2. Komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance oleh seluruh karyawan Rumah Sakit Haji perlu ditingkatkan 

lagi dengan terus menjalankan sosialisasi secara lebih terencana dan 

terjadwal. 

3. Apabila diperlukan tindakan lanjutan, manajemen harus bertanggung 

jawab bahwa tindakan tersebut dilakukan tepat waktu, tanpa adanya 

penundaan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian yang ditemukan beserta 

dengan penyebabnya. 

 

5.3.  Keterbatasan Penelitian 

Untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan analisis 

penerapan internal audit terkait dengan Good Corporate Governance 

disarankan menggunakan data – data tidak hanya dari bagian internal audit 

saja, melainkan data – data dari berbagai bagian yang berhubungan dengan 

internal audit. Seperti bagian keuangan dan Sumber Daya Manusia. 
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Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah sampel 

yang terbatas hanya bagian Audit Internal sehingga peneliti tidak dapat 

melihat implikasi audit internal di bagian lain. 

 Kesimpulan dan saran merupakan tahapan akhir dalam penelitian, 

semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam 

penulisan penelitian, terima kasih. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Kuesioner COSO 

No KOMPONEN DAN KRITERIA Ya Tidak Keterangan 

I LINGKUNGAN PENGENDALIAN 

Integritas dan Etika 

   

I.1 Apakah Divisi Internal  Audit memiliki 

standar perilaku dan etika yang memadai? 

V  Terdapat bukti nyata, 

yaitu buku pedoman 

perilaku dan etika 

I.2 Apakah Divisi Internal Audit telah 

mensosialisasikan dengan baik standar-

standar tersebut? 

V  Melalui pemaparan, 

diskusi dan kunjungan ke 

tempat auditee 

I.3 Apakah para manajer memberikan contoh 

teladan yang baik dalam hal etika dan 

integritas tersebut? 

V   

I.4 Apakah Divisi Internal Audit memiliki 

dewan kehormatan yang dapat berfungsi 

sebagai lembaga pengawas dalam hal etika 

dan integrasi? 

V  Pengawasan dilakukan 

oleh Komite Etik dan 

Hukum 

I.5 Apakah para anggota Divisi Internal Audit 

tergabung dalam asosiasi profesi tertentu 

yang dapat membantunya untuk 

meningkatkan integritas dan etika yang 

dimiliki? 

 V  

 Keterikatan terhadap Kompetensi    

I.6 Apakah Divisi Audit Internal telah 

mempertimbangkan dengan baik 

pengetahuan dan kompetensi yang harus 

dimiliki seorang auditor internal? 

V  Terdapat dalam 

persyaratan penerimaan 

calon auditor internal 

I.7 Apakah Divisi Audit Internal sudah 

menempatkan orang yang tepat untuk suatu 

V   
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pekerjaan? 

I.8 Apakah Divisi Internal Audit sudah 

memberikan pelatihan yang dibutuhkan 

internal auditor? 

V 

 

  

 Pimpinan Divisi Internal Audit    

I.9 Apakah pimpinan Divisi Internal Audit 

adalah orang yang independen, memiliki 

integritas dan dengan aktif mengawasi 

pengendalian intern? 

V  Tercantum dalam 

persyaratan penunjukkan 

auditor internal 

 Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi    

I.10 Apakah Divisi Audit Internal telah 

mempertimbangkan faktor filosofi dan gaya 

operasional sebagai faktor penunjang 

pengendalian intern dalam mewujudkan 

GCG? 

V  Penerbitan buku saku 

Pedoman Pelayanan 

Islami Rumah Sakit 

Haji Jakarta 

 Struktur Organisasi    

I.11 Apakah struktur organisasi Divisi Audit 

Internal sudah mencakup kerangka kerja 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian 

dan pengawasan dalam mencapai tujuan? 

V 

 

  

 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung 

Jawab 

   

I.12 Dalam pemberian wewenang dan tanggung 

jawab, apakah manajemen Divisi Audit 

Internal sudah memikirkan cara untuk 

menghindar dari kemungkinan munculnya 

kebingungan dan konflik antar personil 

bahkan antar tim? 

V   

I.13 Apakah Divisi Audit Internal telah 

membuat suatu prosedur penugasan yang 

terintegrasi dari keseluruhan akrivitas 

pekerjaan Divisi Audit Internal? 

V  Terdapat bukti nyata, 

yaitu terangkum dalam 

mekanisme kerja. 
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Kebijakan dan Praktek SDM 

   

I.14 Apakah Divisi Audit Internal sudah 

memiliki kebijakan khusus dalam kaitannya 

dengan SDM yang dapat menyampaikan 

pesan-pesan mengenai pentingnya etika dan 

kompetensi dalam pekerjaan? 

V  Terangkum dalam buku 

pedoman perilaku dan 

etika 

I.15 Apakah Divisi Audit Internal selalu 

memilih calon yang terbaik untuk mengisi 

posisi tertentu yang dihubungkan dengan 

latar belakang dan kemampuan yang 

dimiliki oleh calon? 

 V  

I.16 Apakah dalam proses seleksi penerimaan 

pegawai selalu dilakukan interview yang 

formal dan menyeluruh mengenai keadaan 

calon? 

V   

I.17 Dalam masa orientasi untuk pegawai baru, 

apakah Divisi Audit Internal sudah 

memberikan penjelasan yang baik berkaitan 

dengan peraturan dan konsekuensi dari 

peraturan tersebut? 

V   

I.18 Apakah Divisi Audit Internal sudah 

memiliki program kompensasi yang 

memadai untuk semua karyawan? 

V  Pembagian gaji dan 

kompensasi sesuai 

dengan pangkat dan 

golongan kerja masing-

masing 

I.19 Apakah Divisi Audit Internal sudah 

memiliki program penilaian kinerja yang 

adil untuk semua karyawan? 

V   

I.20 Apakah sudah ada sistem sanksi yang 

memadai, jelas dan tidak membingungkan 

untuk setiap pelanggaran yang terjadi dalam 

V   
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Divisi Internal Audit? 

II PENILAIAN RISIKO    

II.1 Apakah Divisi Internal Audit sudah 

memiliki prosedur penilaian risiko yang 

berpotensi mempengaruhi tujuan Divisi 

Internal Audit? 

V  Terangkum dalam 

mekanisme kerja / SOP 

(Standar Operasional 

Prosedur) 

II.2 Apakah Divisi Internal Audit sudah 

memiliki fungsi penilaian risiko yang 

merespon semua perubahan yang potensial 

menjadi risiko? 

V   

II.3 Apakah sudah ada tujuan dari penilaian 

risiko yang dihubungkan dengan 

pencapaian tujuan pengendalian intern yaitu 

tujuan operasional, tujuan pelaporan 

keuangan dan tujuan kepatuhan? 

V   

II.4 Apakah proses penilaian risiko sudah 

dilakukan di setiap tingkatan dan aktivitas 

dalam Divisi Internal Audit? 

V   

II.5 Apabila sudah ada sistem penilaian risiko 

yang layak, apakah proses penilaian risiko 

tersebut sudah mengikuti langkah sesuai 

saran COSO, yaitu: 

1. Memperkirakan risiko yang potensial 

2. Menghitung frekuensi keseringan risiko 

tersebut muncul 

3. Penanganan risiko dan tindakan yang 

harus diambil 

V   

II.6 Apakah dalam pelaksanaan proses penilaian 

risiko, sudah mempertimbangkan faktor 

intern maupun ekstern? 

V   

III AKTIVITAS PENGENDALIAN    

III.1 Apakah Divisi Audit Internal sudah V  Terangkum dalam 

ANALISIS AUDIT..., NELA AYU PUSPITASARI, Ak.-IBS, 2011



mempunyai kebijakan dan prosedur yang 

dapat membantu meyakinkan bahwa 

tindakan yang diperlukan telah dilakukan 

dalam menghadapi risiko yang akan 

mempengaruhi pencapaian misinya? 

mekanisme kerja / SOP 

(Standar Operasional 

Prosedur) 

III.2 Apakah aktivitas pengendalian sudah 

diterapkan di setiap tingkatan dan aktivitas 

Divisi Audit Internal? 

V   

III.3 Apakah aktivitas pengendalian yang 

dilakukan mendukung struktur 

pengendalian? 

V   

III.4 Apakah Divisi Audit Internal sudah 

mempunyai pengendalian pada sistem 

informasinya? 

V   

IV INFORMASI DAN KOMUNIKASI    

IV.1 Apakah informasi yang diperlukan telah 

dikomunikasikan ke seluruh elemen unit 

untuk membantu pekerjaan dari masing-

masing elemen tersebut? 

V   

IV.2 Apakah sistem informasi yang dimiliki 

sejalan dengan kebutuhan Divisi Internal 

Audit secara keseluruhan? 

V   

IV.3 Apakah sistem informasi yang dimiliki 

Divisi Internal Audit terintegrasi antara satu 

aktivitas dengan aktivitas lainnya? 

V   

IV.4 Dalam kaitan dengan kualitas informasi 

yang disyaratkan oleh COSO, apakah 

informasi yang dimiliki oleh Divisi Internal 

Audit adalah informasi yang: 

1. Mempunyai isi yang layak dilaporkan? 

2. Selalu tepat dan tersedia pada saat 

dibutuhkan? 

V   
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3. Selalu diperbaharui? 

4. Memuat data yang benar? 

5. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan 

oleh orang-orang yang tepat? 

IV.5 Apakah sudah tersedia saluran komunikasi 

yang bersifat formal dan informal yang 

dapat menjamin keamanan si pembawa 

berita? 

V  Sudah terdapat saluran 

komunikasi formal dan 

informal 

IV.6 Apakah saluran komunikasi yang dimiliki 

meliputi orang-orang yang berada di dalam 

unit maupun orang-orang yang berada 

diluar? 

V   

IV.7 Apakah dalam komunikasi selalu 

didokumentasikan dengan baik? 

V   

IV.8 Apakah komunikasi yang terjadi bersifat 

dua arah? 

V   

V MONITORING    

V.1 Apakah sudah tersedia prosedur kegiatan 

pemantauan yang efektif atas pelaksanaan 

pengendalian intern, baik yang bersifat rutin 

maupun yang bersifat khusus? 

V  Sudah terangkum dalam 

program audit tahunan 

V.2 Apakah hasil dari tindakan tersebut diatas 

diikuti dengan pengambilan tindakan yang 

diperlukan untuk menyelesaikan? 

V   

V.3 Apakah sudah tersedia sistem dokumentasi 

yang berbentuk formal atas prosedur 

pemantauan? 

V  Melalui penerbitan CAR 

(Corretive Action 

Request) 

 

Daftar bukti / fakta terkait dengan kuesioner: 

1. Buku pedoman perilaku dan etika 

2. Program audit 
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3. Mekanisme kerja 

4. CAR (Corrective Action Request) 

5. Buku saku Pedoman Pelayanan Islami Rumah Sakit Haji Jakarta 

6. Saluran komunikasi formal dan informal 
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Lampiran 2. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan 
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Lampiran 3. CAR Log 
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Lampiran 4. Rencana Audit Internal Tahunan 
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Lampiran 5. Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 

 

 

 

 

ANALISIS AUDIT..., NELA AYU PUSPITASARI, Ak.-IBS, 2011



Lampiran 6. Contoh Pedoman Perilaku dan Etika 
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Lampiran 7. Contoh Prosedur Operasional Baku 
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Lampiran 8. Contoh Sosialisasi / Surat Edaran Internal 
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