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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
Seiring dengan terjadinya krisis yang berkepanjangan di Indonesia sejak tahun 1997 dan menguatnya nilai
tukar US Dollar terhadap Rupiah, membuat usaha yang bergerak di bidang Rumah Sakit mulai menemukan
kesulitan dalam hal penekanan biaya. Kesulitan yang dihadapi antara lain berupa meningkatnya biaya
pengelolaan, yaitu karena meningkatnya biaya operasional dan investasi. Harga obat dan bahan habis pakai
lainnya juga meningkat, yang pada akhirnya hal ini sangat berpengaruh terhadap pasien. Keadaan ini
mengharuskan usaha Rumah Sakit tersebut melakukan peningkatan efisiensi di segala bidang. Agar dapat
meningkatkan efisiensi, maka perlu dilakukan pengendalian dalam sistem manajemen rumah sakit. Karena
rumah sakit merupakan suatu kegiatan yang multi kompleks, maka unsur pengendalian menjadi sangat
strategis dan sangat penting dalam penyelenggaraannya. Pengendalian sendiri dapat dilakukan berupa
pengendalian intern yang dilakukan oleh Pimpinan Satuan Kerja atau Satuan Pengawas Internal, dan
pengendalian eksternal yang dilakukan oleh pihak Akuntan Publik Beberapa hal yang membedakan rumah
sakit dengan institusi lain adalah motivasi, pendanaan, jenis produk dan kegiatannya, dorongan untuk
menyediakan pelayanan medik yang baik adalah ciri rumah sakit sedangkan dorongan untuk mendapatkan
keuntungan merupakan ciri suatu usaha bisnis murni. Dengan adanya restrukturisasi Pertamina, Pertamina
kembali kepada core bussiness yaitu minyak sedangkan untuk dapat melaksanakan layanan kesehatan
mandiri dibentuklah perseroan terbatas (PT) oleh karena itu dibentuklah PT. RSPP. Dengan telah menjadi
PT, maka PT. RSPP memerlukan suatu bagian yang bersifat independen dan memiliki kewenangan dalam
melakukan pengawasan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendalami sejauh mana peranan
SPI di PT. RSPP dalam melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan usaha dan memberikan informasi
yang akurat dan tepat kepada manajemen puncak. Hal tersebut sangat penting bagi manajemen untuk
pengambilan keputusan secara cepat dan tepat, serta agar di dalam mengelola perusahaan dapat tercipta
sistem pengendalian manajemen yang baik Dari hasil penelitian tersebut, dapat diungkapkan kelemahankelemahan yang masih terjadi dalam proses pengawasan internal dan lalu disesuaikan dengan teori yang ada
sebagai saran untuk perbaikan.

