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ABSTRAKS 

 Pelayanan prima merupakan faktor terpenting bagi konsumen dalam 
memanfaatkan maupun menggunakan fasilitas perhotelan. Saat ini bisnis perhotelan 
cukup berkembang di Indonesia, terbukti dengan banyaknya usaha layanan jasa 
penginapan baik yang bernuansa hotel, cottage, losmen ataupun bungalow. 
Disamping itu juga lokasinya yang bervariasi seperti ada yang terletak di 
pegunungan, di pedesaan maupun di perkotaan dengan nuansa alam maupun nuansa 
gedung bertingkat. Hal ini menuntut pihak manajemen Hotel Nalendra Kharisma 
Bitung untuk bersifat kritis pada faktor-faktor yang bersifat sensitif seperti customer 
satisfaction maupun customer loyalty. Maka diperlukan suatu pelayanan yang 
maksimal pada pelayanan dengan cara selalu siap akan keinginan tamu. Penelitian ini 
berfokus pada Evaluasi Pelaksanaan Audit Kepatuhan pada Standard Operating 
Procedure Fungsi Pembelian Barang untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi pada 
Hotel Nalendra Kharisma Bitung. 
 Langkah operasional awal dilakukan pemilihan obyek penelitian dimana poin 
yang diamati adalah struktur organisasi Hotel Nalendra Kharisma Bitung. Maka akan 
dievaluasi kepatuhan dan ke hati-hatian dalam proses pembelian barang, serta saran 
apa yang diberikan pada pihak manajemen dan bagaimana tanggapan terhadap saran 
tersebut untuk meminimalisir resiko penyelewengan pembelian barang pada Hotel 
Nalendra Kharisma Bitung yang dapat berakibat pada kelangsungan usaha hotel 
dimasa yang akan datang. Audit kepatuhan sebagai salah satu alat manajemen dalam 
pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen dalam bidang operasional, 
termasuk proses pembelian barang perhotelan yang semuanya untuk mencapai hasil 
yang optimal. Evaluasi akan dimulai dengan bagaimana prosedur siklus pembelian 
yang ada pada Hotel Nalendra Kharisma Bitung, kemudian bagaimana internal audit 
melaksanakan audit tersebut, apa yang menjadi pedoman pelaksanaannya, menilai 
pelaksanaan audit oleh internal audit terhadap teori yang ada. Mengetahui apakah 
fungsi pembelian telah mematuhi prosedur dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan 
baik secara operasional maupun administratif. Sekaligus menilai efektifitas dan 
kecukupan struktur pengendalian intern, serta mengetahui apakah pelaksanaan audit 
kepatuhan efektif dalam meminimalisir penyelewengan pembelian. 

Laporan temuan dari hasil pemeriksaan audit kepatuhan fungsi pembelian 
dinilai cukup lengkap karena telah mencakup kondisi, penyebab dan usulan. 
Rekomendasi yang diberikan positif dan spesifik serta jelas ditujukannya. 
Keberhasilan audit kepatuhan dalam memperbaiki kinerja auditee dapat dinilai dari 
semakin tingginya prosentasi yang ditindak lanjuti oleh auditee. 

Dengan demikian pelaksanaan audit kepatuhan oleh internal audit cukup 
efektif dalam usaha mengurangi penyelewengan pembelian barang pada Hotel 
Nalendra Kharisma Bitung dan tetap menjaga efektifitas tersebut pada proses 
operasional yang telah ditetapkan oleh Hotel Nalendra Kharisma Bitung. 
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