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ABSTRAK 

Rumah sakit banyak menggunakan tenaga kerja dalam kegiatan 
operasionalnya. A11ivitas penting yang berhubungan dengan tenaga kerja adalah 
aktivitas penggajian. Aktivitas penggajian akan terjadi berulang-ulang dan 
melibatkan nitai rupiah dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, pengelolaan 
aktivitas penggajian yang kurang baik akan merugikan rumah sakit, karena adanya 
kecurangan dalam sistem penggajian yang berbentuk penipuan. Aktivitas penggajian 
memerlukan penanganan yang tepat dan cermat agar tidak terjadi kecurangan dan 
pembayaran gaj i dapat dilakukan secara akurat dan tepat waktu. 

Dengan demikian dalam sistem penggajian diperlukan pengamanan yang 
memadai untuk menghindari segala macam bentuk penipuan terhadap gaji atau 
payroll fraud. Payroll fraud yang terjadi akan mengakibatkan perusahaan 
mengalami kerugian keuangan dalam jumlah yang besar. Aktivitas pengendalian 
yang diterapkan secara efektif diharapkan dapat mencegah terjadinya payroll fraud. 

Penelitian ini bertujuan untuk mernpelajari dan rnengevaluasi penerapan 
aktivitas pengendalian dalarn sistern penggajian Rumah Sakit untuk rnenghindari 
payroll fraud. Penulis rnelakukan penelitian pada Rumah Sakit Urnum Santo 
Antonius Pontianak. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah rnetode 
kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rnetode pengumpulan data berupa studi 
lapangan dan studt kepustakaan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pernbahasan yang penulis lakukan, dapat 
disirnpulkan bahwa aktivitas pengendalian yang diterapkan Rurnah Sakit Umum 
Santo Antonius Pontianak terhadap sistem penggajian untuk rnenghindari payroll 
fraud bel urn cukup rnemadai. Beberapa kelernahan masih tarnpak pada penerapan 
prosedur pengendalian tersebut. 

Penulis rnengharapkan informasi dari hasil penelitian dapat digunakan sebagai 
bahan masukan bagi Rurnah Sakit Umurn Santo Antonius Pontianak agar penerapan 
prosedur pengendalian terhadap sistern penggajian dapat lebih efektif untuk 
menghindari payroll fraud. 
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