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Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan judul “Operasional Audit Untuk Menilai 

Efisiensi Dan Efektifitas Kinerja Unit Penanggulangan HIV/AIDS Palang Merah Indonesia 

Cabang Banyuwangi”. Penelitian ini dilakukan karena akuntabilitas organisasi sektor publik 

yang dinilai berdasarkan kinerjanya sangat penting untuk menjaga kepercayaan stakeholders 

khususnya bagi pihak donatur. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas program yang dilaksanakan dan sejauh 

mana tingkat efisiensi yang dicapai dalam pelaksanaan program dari Unit Penanggulangan 

HIV/AIDS PMI Cabang Banyuwangi. 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka analisis yang digunakan adalah membandingkan anggaran 

biaya program dan ketentuan ataupun standar dengan realisasinya. Dalam penelitian ini tahap 

pertama adalah pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan dengan cara dokumentasi dan 

wawancara untuk mencari informasi secara umum dari Unit Penanggulangan HIV/AIDS 

Banyuwangi. Tahap kedua adalah pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen, yaitu 

dengan cara mengajukan quesioner untuk kemudian di verifikasi dengan fakta yang ada 

dilapangan dengan metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Tahap ketiga adalah 

pemeriksaan terinci, dala tahap ini penulis melakukan analisis secara mendalam terhadap 

pelaksanaan dan hasil program yang telah dicapai apakah telah berjalan secara efisien dan efektif 

berdasarkan bukti yang telah didapat, untuk selanjutnya diklasifikasikan dalam elemen temuan 

audit yang terdiri dari kondisi, kriteria, penyebab, akibat dan tanggapan auditan. Tahap keempat 

adalah pelaporan dan tindak lanjut. Peneliti memberikan laporan mengenai temuan audit kepada 

pihak auditan beserta perbaikan-perbaikan yang direkomendasikan. 

Unit Penanggulangan HIV/AIDS PMI Cabang Banyuwangi secara umum telah berjalan efektif 

dan efisien dalam menjalankan program kerjanya. Hal ini bisa dilihat dari 13 indikator kinerja 

efektifitas 9 indikator telah berjalan dengan efektif. begitu pula untuk efiensi, dari 8 indikator 

kinerja efisiensi 5 program telah berjalan dengan efisien dan secara keseluruhan tingkat 

efisiensinya mencapai 103,86 %. Salah satu permasalahan pokok yang penulis temukan dalam 

penelitian ini yaitu terkait belum dilaksanakannya tugas dan tanggungjawab dengan baik 

sehingga berpengaruh terhadap hasil program secara keseluruhan. 

Saran yang penulis berikan terkait dengan hasil penelitian dan kesimpulan diatas yaitu perlu 

dilakukannya pemisahan fungsi untuk bagian keuangan dan administrasi, diadakannya evaluasi 

terhadap job discription yang telah ditetapkan dan perencanaan yang lebih matang untuk 

menetukan target program yang harus dicapai.  

 


