
 
 

 
 

DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER 

PETUNJUK PENGISIAN 

 Pertanyaan terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian A merupakan pertanyaan umum 

dan bagian B merupakan pertanyaan khusus. Jika Bapak/Ibu berkeberatan untuk 

mencantumkan identitas, maka pertanyaan bagian A boleh tidak diisi. 

A. Pertanyaan Umum 

1) Nama   : 

2) Usia   : 

3) Jenis Kelamin  : Pria 

Wanita 

4) Lama Bekerja  : 

  

B. Pertanyaan Khusus 

 Pertanyaan kuesioner ini mengenai Sistem Pengendalian Intern Pada Rumah 

Sakit Telogorejo pada rumah sakit tempat Bapak/Ibu bekerja. Bapak/Ibu dimohon 

untuk memberi tanda tickmark (√) pada jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling 

sesuai. Bapak/Ibu juga dapat memberikan peenjelasan tambahan tentang jawaban 

pada kolom “Keterangan”. Adapun alternatif jawaban adalah “Ya” dan “Tidak” 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Kuesioner 
Sistem Pengendalian Intern pada Rumah Sakit Telogorejo 

Semarang 

 

Jawaban No Pertanyaan 
Ya Tidak 

Keterangan 

 LINGKUNGAN PENGENDALIAN  
1. Apakah ada peraturan tertulis mengenai 

nilai etika dan kejujuran ? 
   

2. Apakah ada komitmen terhadap 
integritas dan etika yang 
dikomunikasikan ke seluruh karyawan 
oleh management rumah sakit ? 

   

3.  Apakah ada kriteria dalam penerimaan 
karyawan baru di rumah sakit ? 

   

4. Apakah rumah sakit memiliki program 
pelatihan yang memadai untuk 
karyawan ? 

   

5.  Apakah ada visi misi yang jelas di 
rumah sakit ? 

   

6. Apakah struktur organisasi rumah sakit 
sudah tertata dengan  baik ? 

   

7. Apakah terdapat job description yang 
jelas ? 

   

8. Apakah dalam pengambilan keputusan 
bersifat sentralisasi ? 

   

9. Apakah manajer-manjer inti rumah 
sakit memiliki pengalaman, 
pengetahuan, dan pelatihan (training) 
yang memadai untuk melakukan 
tugasnya ? 

   

10. Apakah rumah sakit melakukan 
evaluasi terhadap struktur organisasi 
secara periodik untuk mengantisipasi 
terhadap perubahan lingkungan 
eksternal maupun internal ? 

   

11. Apakah terdapat supervisi terhadap 
karyawan dalam melakukan tugasnya ? 

   

   



 
 

 
 

PERHITUNGAN RISIKO 
12. Apakah dokumen-dokumen penting 

rumah sakit tersimpan dengan baik ? 
   

13. Apakah ada identifikasi ancaman yang 
berhubungan dengan pengamanan dan 
perlindungan data-data rumah sakit ? 

   

14. Apakah rumah sakit memiliki strategic 
plan ? 

   

15. Apakah semua manajer dilibatkan 
dalam penentuan tujuan rumah sakit ? 

   

16. Apakah ada evaluasi secara periodik 
untuk menilai aktivitas yang tidak 
konsisten dengan tujuaan-tujuan yang 
hendak dicapai rumah sakit ? 

   

 AKTIVITAS PENGENDALIAN  
17. Apakah terdapat pemisahan tugas dan 

tanggung jawab yang memadai ? 
   

18. Apakah pemisahan tugas dan tanggung 
jawab tersebut didokumentasikan 
dengan baik dan mudah diperoleh oleh 
karyawan ? 

   

19. Apakah pemisahan tugas dan tanggung 
jawab tersebut dievaluasi secara 
periodik ? 

   

20. Apakah setiap karyawan yang 
melanggar hukum dan peraturan rumah 
sakit akan diberikan sanksi yang sesuai 
dengan perbuatannya ? 

   

 INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
21. Apakah rumah sakit memiliki jalur 

komunikasi yang terbuka (sehingga 
informasi mudah didapat ) ? 

   

22. Apakah terdapat mekanisme 
komunikasi yang efektif antar bagian 
dalam rumah sakit ? 

   

23. Apakah komunikasi antar bagian 
maupun karyawan sudah berjalan 
dengan baik ? 

   

24. Apakah komunikasi antar karyawan 
dan konsumen sudah berjalan dengan 

   



 
 

 
 

baik ? 
25. Apakah ada komunikasi untuk 

mengakomodasikan keluhan karyawan 
yang terkait dengan aktivitas rumah 
sakit ? 

   

 PEMANTAUAN KINERJA  
26. Apakah ada evaluasi kinerja karyawan 

secara rutin ? 
   

27. Apakah terdapat review dan update 
terhadap Sistem Pengendalian Intern 
rumah sakit ? 

   

28. Apakah rumah sakit berupaya 
mendapatkan tanggapan dari pihak-
pihak yang berkepentingan dalam 
pelayanan yang telah diberikan ? 

   

29. Apakah ada bagian di rumah sakit 
untuk menanggapi keluhan konsumen 
dalam pelayanan ? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER 

PETUNJUK PENGISIAN 

 Pertanyaan terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian A merupakan pertanyaan umum 

dan bagian B merupakan pertanyaan khusus. Jika Bapak/Ibu berkeberatan untuk 

mencantumkan identitas, maka pertanyaan bagian A boleh tidak diisi. 

A. Pertanyaan Umum 

1) Nama   : 

2) Usia   : 

3) Jenis Kelamin  : Pria 

Wanita 

4) Lama Bekerja  : 

  

B. Pertanyaan Khusus 

 Pertanyaan kuesioner ini mengenai “Audit Operasional Bagian Rekam Medis 

Pada Rumah Sakit Telogorejo” pada rumah sakit tempat Bapak/Ibu bekerja. 

Bapak/Ibu dimohon untuk memberi tanda tickmark (√) pada jawaban yang menurut 

Bapak/Ibu paling sesuai. Bapak/Ibu juga dapat memberikan peenjelasan tambahan 

tentang jawaban pada kolom “Keterangan”. Adapun alternatif jawaban adalah “Ya” 

dan “Tidak” 



 
 

 
 

 

 

 

 

Pertanyaan Jawaban 
  Ya Tidak Keterangan

Pengendalian Rekam Medis         
  1. Apakah ada pedoman / petunjuk kerja ?         
  2. Apakah ada prosedur sistem rekam medis ?         
  3. Apakah proses rekam medis dicatat secara tertulis ?         
  4. Apakah ada pemeriksaan terhadap laporan rekam medis?         
  5. Apakah ada perencanaan rekam medis secara tertulis ?         
  6. Apakah laporan rekam medis dikirim tepat waktu ?         
              
Pelaksanaan Rekam Medis         
  7. Apakah ada perencanaan rekam medis setiap harinya ?         

  

8. Apakah pencatatan rekam medis dilakukan secara 
harian? 

9. Apakah dalam pencatatan rekam medis sering 
mengalami keterlambatan ?          

             
Pengawasan Rekam Medis         

  
10. Apakah ada supervisor yang mengawasi kinerja para 

karyawan ?         

  

11. Apakah dilakukan pencatatan harian kehadiran 
karyawan ? 

12. Apakah rumah sakit telah menerapkan metode yang 
tepat untuk memantau dan mengukur proses rekam 
medis ? 

13. Apakah ada penilaian kinerja karyawan untuk 
mengukur prestasi karyawan secara periodik ?         

              
Evaluasi Pelaksanaan Rekam Medis         

  
14. Apakah penyimpangan yang terjadi selalu 

dikomunikasikan dengan bagian yang terkait ?         

  

15. Apakah laporan akhir rekam medis diperiksa kembali 
oleh bagian quality kontrol, sehingga tidak terjadi 
kesalahan ?         

             
Pengawasan Data         



 
 

 
 

  
16. Apakah kelengkapan dan keakuratan data pasien sangat 

mempengaruhi proses rekam medis ?        

  

17. Apakah data pasien selalu di simpan dengan aman ? 
18. Apakah ada sistem pengawasan untuk menjaga 

kerahasiaan data pasien ?         
              

 

Jawaban No Pertanyaan Ya Tidak   

LINGKUNGAN PENGENDALIAN 
1. Apakah ada peraturan tertulis 

mengenai nilai etika dan kejujuran ? 
13 17 43% Tidak 

efektif 
2. Apakah ada komitmen terhadap 

integritas dan etika yang 
dikomunikasikan ke seluruh 
karyawan oleh management rumah 
sakit ? 

27 3  90% Efektif 

3.  Apakah ada kriteria dalam 
penerimaan karyawan baru di rumah 
sakit ? 

30 0 100% Efektif 

4. Apakah rumah sakit memiliki 
program pelatihan yang memadai 
untuk karyawan ? 

28 2 93% Efektif 

5.  Apakah ada visi misi yang jelas di 
rumah sakit ? 

30 0 100% Efektif 

6. Apakah struktur organisasi rumah 
sakit sudah tertata dengan  baik ? 

29 1 97% Efektif 

7. Apakah terdapat job description yang 
jelas ? 

28 2 93% Efektif 

8. Apakah dalam pengambilan 
keputusan bersifat sentralisasi ? 

24 6 80% Efektif 

9. Apakah manajer-manajer inti rumah 
sakit memiliki pengalaman, 
pengetahuan, dan pelatihan (training) 
yang memadai untuk melakukan 
tugasnya ? 

28 2 93% Efektif 

10. Apakah rumah sakit melakukan 
evaluasi terhadap struktur organisasi 
secara periodik untuk mengantisipasi 
terhadap perubahan lingkungan 

21 9 70% Efektif 



 
 

 
 

eksternal maupun internal ? 
11. Apakah terdapat supervisi terhadap 

karyawan dalam melakukan tugasnya 
? 

27 3 90% Efektif 

 PERHITUNGAN RISIKO 
12. Apakah dokumen-dokumen penting 

rumah sakit tersimpan dengan baik ? 
29 1 97% Efektif 

13. Apakah ada identifikasi ancaman 
yang berhubungan dengan 
pengamanan dan perlindungan data-
data rumah sakit ? 

14 16 47% Tidak 
efektif 

14. Apakah rumah sakit memiliki 
strategic plan ? 

26 4 87% Efektif 

15. Apakah semua manajer dilibatkan 
dalam penentuan tujuan rumah sakit ?

21 9 70% Efektif 

16. Apakah ada evaluasi secara periodik 
untuk menilai aktivitas yang tidak 
konsisten dengan tujuaan-tujuan yang 
hendak dicapai rumah sakit ? 

26 4 87% Efektif 

 AKTIVITAS PENGENDALIAN 
17. Apakah terdapat pemisahan tugas dan 

tanggung jawab yang memadai ? 
29 1 97% Efektif 

18. Apakah pemisahan tugas dan 
tanggung jawab tersebut 
didokumentasikan dengan baik dan 
mudah diperoleh oleh karyawan ? 

20 10 67% Efektif 

19. Apakah pemisahan tugas dan 
tanggung jawab tersebut dievaluasi 
secara periodik ? 

26 4 87% Efektif 

20. Apakah setiap karyawan yang 
melanggar hukum dan peraturan 
rumah sakit akan diberikan sanksi 
yang sesuai dengan perbuatannya ? 

20 10 67% Efektif 

 INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI 

21. Apakah rumah sakit memiliki jalur 
komunikasi yang terbuka (sehingga 
informasi mudah didapat ) ? 

24 6 80% Efektif 

22. Apakah terdapat mekanisme 
komunikasi yang efektif antar bagian 

24 6 80% Efektif 



 
 

 
 

dalam rumah sakit ? 
23. Apakah komunikasi antar bagian 

maupun karyawan sudah berjalan 
dengan baik ? 

25 5 83% Efektif 

24. Apakah komunikasi antar karyawan 
dan konsumen sudah berjalan dengan 
baik ? 

29 1 97% Efektif 

25. Apakah ada komunikasi untuk 
mengakomodasikan keluhan 
karyawan yang terkait dengan 
aktivitas rumah sakit ? 

25 5 83% Efektif 

 PEMANTAUAN KINERJA 
26. Apakah ada evaluasi kinerja 

karyawan secara rutin ? 
25 5 83% Efektif 

27. Apakah terdapat review dan update 
terhadap Sistem Pengendalian Intern 
rumah sakit ? 

26 4 87% Efektif 

28. Apakah rumah sakit berupaya 
mendapatkan tanggapan dari pihak-
pihak yang berkepentingan dalam 
pelayanan yang telah diberikan ? 

28 2 93% Efektif 

29. Apakah ada bagian di rumah sakit 
untuk menanggapi keluhan konsumen 
dalam pelayanan ? 

30 0 100% Efektif 

 Rata – rata   84% Efektif 
 

Berdasarkan pada hasil perhitungan table tersebut diketahui bahwa secara keseluruhan nilai 

rata-ratanya sebesar 84%, sehingga dapat dinilai efektif maka dengan demikian dikatakan 

bahwa : 

1. Untuk Lingkungan Pengendalian yang dilakukan Rumah Sakit Telogorejo dari 

jawaban responden sebesar 86%, sehingga dapat dikatakan efektif. Jadi untuk 

lingkungan pengendalian dikatakan efektif karena struktur organisasi sudah 

didokumentasikan dan karyawan sudah mengetahui tugas dan tanggung jawab 

masing-masing. 



 
 

 
 

2. Untuk Perhitungan Risiko yang dilakukan Rumah Sakit Telogorejo dari jawaban 

responden sebesar 77%, sehingga dapat dikatakan efektif. Jadi untuk perhitungan 

risiko dikatakan efektif karena karyawan mengetahui tentang pengamanan data 

rumah sakit. 

3. Untuk Aktivitas Pengendalian yang dilakukan Rumah Sakit Telogorejo dari 

jawaban responden sebesar 79%, sehingga dapat dikatakan efektif. Jadi untuk 

aktivitas pengendalian dikatakan efektif karena karyawan memahami tugas dan 

tanggung jawab masing-masing dan paham atas risiko kesalahan yang dilakukan. 

4. Untuk Informasi dan Komunikasi yang dilakukan Rumah Sakit Telogorejo dari 

jawaban responden sebesar 85%, sehingga dapat dikatakan efektif. Jadi untuk 

informasi dan komunikasi dikatakan efektif karena sudah terjalin baik 

komunikasi antar karyawan baik dalam satu bagian atau tidak dan antara 

karyawan dengan atasan. 

5. Untuk Pemantauan Kinerja yang dilakukan Rumah Sakit Telogorejo dari jawaban 

responden sebesar 91%, sehingga dapat dikatakan efektif. Jadi untuk pemantauan 

kinerja dikatakan efektif karena adanya review kinerja karyawan yang dilakukan 

secara periodik. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Keterangan Ya Tidak Prosentase  
 Pengendalian Rekam Medis  
1. Apakah ada pedoman / petunjuk kerja ? 15 0 100% Efektif 
2. Apakah ada prosedur sistem Rekam Medis ? 15 0 100% Efektif 
3. Apakah proses rekam medis dicatat secara 

tertulis ? 
15 0 100% Efektif 

4. Apakah ada pemeriksaan terhadap laporan 
rekam medis ? 

3 12 20% Tidak efektif 

5. Apakah ada perencanaan rekam medis 
secara tertulis ? 

0 15 - Tidak efektif 

6. Apakah laporan rekam medis dikirim tepat 
waktu ? 

8 7 54% Efektif 

 Pelaksanaan Rekam Medis  
7. Apakah ada perencanaan rekam medis setiap 

harinya ? 
0 15 - Tidak efektif 

8. Apakah pencatatan rekam medis dilakukan 
secara harian ? 

10 5 67% Efektif 

9. Apakah dalam pencatatan rekam medis 
sering mengalami keterlambatan ? 

6 9 40% Tidak efektif 

 Pengawasan Rekam Medis  
10. Apakah ada supervisor yang mengawasi 

kinerja para karyawan ? 
15 0 100% Efektif 

11. Apakah dilakukan pencatatan harian 
kehadiran karyawan ? 

0 15 - Tidak efektif 



 
 

 
 

12. Apakah rumah sakit telah menerapkan 
metode yang tepat untuk memantau dan 
mengukur proses rekam medis ? 

12 3 80% efektif  

13. Apakah ada penilaian kinerja karyawan 
untuk mengukur prestasi karyawan secara 
periodik ? 

15 0 100% Efektif 

 Evaluasi Pelaksanaan Rekam Medis  
14. Apakah penyimpangan yang terjadi selalu 

dikomunikasikan dengan bagian yang terkait 
? 

15 0 100% Efektif 

15. Apakah laporan akhir rekam medis diperiksa 
kembali oleh bagian Quality Control , 
sehingga tidak terjadi kesalahan ? 

2 13 14% Tidak efektif 

 Pengawasan Data  
16. Apakah kelengkapan dan keakuratan data 

pasien sangat mempengaruhi proses rekam 
medis ? 

15 0 100% Efektif 

17. Apakah data pasien selalu disimpan dengan 
aman ? 

15 0 100% Efektif 

18. Apakah ada sistem pengawasan untuk 
menjaga kerahasiaan data pasien ?  

15 0 100% Efektif 

 Rata-rata   59% Efektif 
 

Berdasarkan pada perhitungan tabel tersebut diketahui bahwa secara keseluruhan 

nilai rata-ratanya sebesar  59% , sehingga dapat dinilai tidak efektif maka dengan 

demikian dikatakan bahwa : 

1. Untuk pengendalian rekam medis yang dilakukan Rumah Sakit Telogorejo 

sebagian jawaban responden sebesar 62%, jadi dapat dikatakan efektif. Jadi 

untuk pengendalian rekam medis dikatakan efektif karena rumah sakit sudah 

memiliki pengendalian rekam medis yang didokumentasikan. 

2. Untuk pelaksanaan rekam medis yang dilakukan Rumah Sakit Telogorejo 

sebagian jawaban responden sebesar 36%, jadi dapat dikatakan tidak efektif. 

Jadi untuk pelaksanaan rekam medis dikatakan tidak efektif karena dalam 

pencatatannya mengalami keterlambatan. 

3. Untuk pengawasan rekam medis yang dilakukan Rumah Sakit Telogorejo 

sebagian jawaban responden sebesar 70%, jadi dapat dikatakan efektif. Jadi 



 
 

 
 

untuk pengawasan rekam medis dikatakan efektif karena pengawasan 

dilakukan oleh supervisor dan atasan secara langsung. 

4. Untuk evaluasi pelaksanaan rekam medis yang dilakukan Rumah Sakit 

Telogorejo sebagian jawaban responden sebesar 57%, jadi dapat dikatakan 

efektif. Jadi untuk evaluasi pelaksanaan rekam medis dikatakan efektif karena 

penyimpangan selalu dikomunikasikan dengan bagian yang terkait. 

5. Untuk pengawasan data yang dilakukan Rumah Sakit Telogorejo sebagian 

jawaban responden sebesar 100%, jadi dapat dikatakan efektif. Jadi untuk 

pengawasan data dikatakan efektif karena kerahasiaan data-data disimpan 

dengan aman dan baik.  
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