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ABSTRAK 

Audit operasional adalah suatu uji kelaatan yang dilaksanakan unluk mellilai 
tingkat cfesiensi dan efektifitas suatn entitas usalla, dimana pelaksanaannya di 
lakukan atas pennintaan dan pihak manajemen entitas yang bersangkutan, adapun 
tolok ukur yang digunakan l1ntuk mengukur adalah tingkat ketaatan fungsi tersebut 
kepada standar-standar yaug di berlaku secara umum dan standar yang diletapkan 
oleh pihak manajemen entitas tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sludi kasus, di mana pada 
penelitian ini, obyck yang dipilih adalah fungS] pcrsediaan obat rumah sakil 
Petrokimia Gresik, yang merupakan sebuall rumah sakit milik PT Petrokimia Gresik 
(persero) yang terletak di jantung kola kabupaten Gresik, sebuah kOla industri yang 
terletak di utara kota Surabaya, ibukota propinsi Jawa TimuT, 

Fungsi persediaan obat rumah sakit Petrokimia Gresik berada di bawah 
naungan PT Petrokimia Gresik (persero), maka dalam pengadaan persediaan pihak 
rumah saki! Petrokimia Gresik sangat bcq,>antUllg kepada PT Petrokimia Gresik 
(persero), Rumah sakit Pctrokimia Gresik adalah sebuah rumah sakit yang dalam 
pengadaan persediaan tidak bisa sepcnuhnya bergantung kepada pennintaan berkala 
kepada PT Petrokimia Gresik (persero) yang tentllnya hams melalui proses birokrasi 
yang memakan waktu, sedallg keperluan akan ohat ccnderung mendadak dan 
melllbutuhkan waktu yang cepat, maka rumah sakit Petrokimia Gresik lllemutllskan 
untuk lllcndinkan depo abat seudiri. 

Adapun hasil dan penelitian ini merupakan SlJatu hasil .!valuasi kinerja fungsi 
persediaan obat RS Petrokomia Gresik yang menilai tingkat efisiensi dan efektifitas 
kinerja fungsi tersebGt besena rekomendasi perbaikRll yang diberikan bila lllcmang 
terdapat hal-hal yang memerlukan perbaikan. 
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