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ABSTRACT 

 
by: 

SRI DWI Utari 
 

 
 

Determination of tarif for a service company such as hospitals is an 

important matter, evaluate the rate of hospitalization in RSIA Mardie Waloeja, the 

poor are expected to help the management in making decisions that will set the tariff 

is in the hospital. The research was done by calculating all the costs arising from all 

activities that get the highest one service. 

The study was a descriptive study using a case study design. This study aims 

to analyze the possibility of applying Activity based costing in relation to the 

determination of inpatient services at the RSIA Mardi Waloeja, Malang. The 

results showed that the activity based costing is able to allocate costs to each activity 

in the right room on the consumption of each activitas. activity based costing 

method results when compared with rates for hospitals are class to VIP, I, IIA gives 

a smaller result. while the rate for class IIB, IIIA and IIIB show a higher yield than 

the rate specified hospital. 

The conclusion is that the activity based costing method appropriate when 

applied in the determination of hospital rates. Of course taking into account external 

factors that tariff competition, the ability of the community and others. 

 
Keywords: Rates, Activity Based Costing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 

1.1      Latar Belakang Masalah 

 
Tarif  rumah  sakit  merupakan  suatu  elemen  yang  sangat  penting  bagi 

rumah sakit yang tidak dibiayai oleh pemerintah atau pihak ketiga. Rumah sakit 

swasta baik yang mencari laba maupun yang nirlaba harus mampu mendapatkan 

dana untuk membiayai segala aktifitasnya agar dapat terus memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa rumah sakit. Setiap rumah 

sakit baik itu rumah sakit umum, rumah sakit perusahaan ataupun rumah sakit 

swasta harus mampu menetapkan suatu tarif  pelayanan. 

Pertanyaannya adalah apakah ada suatu cara yang dapat digunakan untuk 

semua rumah sakit dalam dalam menentukan tarifnya? Apakah rumah sakit yang 

mempunyai fungsi dan misi yang berbeda harus menetapkan tarif yang sama? Tentu 

saja tidak. Tiap rumah sakit akan menetukan tarif   yang berbeda sesuai dengan 

misinya masing-masing. Akan tetapi ada pertimbangan yang relatif  sama di dalam 

penetapan tarif  rumah sakit yaitu mendapatkan revenue yang mencukupi untuk 

menjalankan rumah sakit baik dari pengguna jasa maupun dari sumber lain. 

Tugas utama rumah sakit adalah memberikan jasa pengobatan, perawatan 

dan pelayanan kesehatan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, rumah sakit 

memperoleh penghasilan dari pendapatan jasa dan fasilitas yang diberikan. Salah 

satunya adalah jasa rawat inap. Dimana pendapatan dari jasa tersebut di dapat dari 

tarif  yang harus dibayar oleh pemakai jasa rawat inap tersebut. Untuk itu rumah 

sakit   sangat   memerlukan   sistem   akuntansi   yang   tepat   khususnya   metode 
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perhitungan  penentuan  biaya  yang  akurat  berkenaan  dengan  biaya  aktivitas 

pelayanannya. 

Selama  ini  penentuan  harga  pokok  produk  rumah  sakit  menggunakan 

sistem penentuan harga pokok tradisional yang menghasilkan biaya produk  atau 

jasa yang dimonitori dari tiga komponen biaya yaitu biaya tenaga kerja langsung, 

biaya bahan baku langsung dan biaya overhead. Sistem penentuan harga pokok 

tradisional  tidak  lagi  mencerminkan  aktivitas  yang spesifik  karena banyaknya 

kategori biaya yang bersifat tidak langsung dan cenderung   tetap disamping itu 

biaya   produk   yang   dihasilkan   memberikan   informasi   biaya   produk   yang 

terdistorsi yaitu undercosting atau over costing. Distorsi tersebut mengakibatkan 

kesalahan   dalam   pengambilan   keputusan   dalam   hal   harga   pokok   dan 

kelangsungan  organisasi.  Sehingga  perlu  diterapkan  sistem  penentuan  harga 

pokok produk berdasarkan aktivitas. 

Activity  Based  Costing  memfokuskan  pada  biaya  yang  melekat  pada 

produk berdasarkan aktivitas yang dikerjakan untuk memproduksi, menjalankan 

dan mendistribusikan atau menunjang produk yang bersangkutan. Activity Based 

Costing menganggap bahwa timbulnya biaya disebabkan oleh aktivitas yang 

menghasilkan  produk.  Pendekatan  ini  menggunakan  penggerak  biaya  pada 

aktivitas yang menimbulkan biaya dan akan lebih akurat diterapkan pada 

perusahaan yang menghasilakan beraneka ragam jenis produk atau jasa serta sukar 

untuk mengidentifikasi biaya tersebut ke setiap produk secara individual. 

Activity Based  Costing adalah sebuah  sistem  informasi  akuntansi  yang 

mengidentifikasi  bermacam-macam  aktivitas  yang  dikerjakan  di  dalam  suatu
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organisasi dan mengumpulkan biaya dengan dasar sifat yang ada dari aktivitas 

tersebut. Activity Based Costing dapat disimpulkan sebagai pendekatan penentuan 

biaya produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan 

karena aktivitas. 

 
RSIA  Mardi Waloeja adalah objek yang dijadikan penelitian yang terletak 

di   Jl.Kauman   Malang.   RSIA   Mardi   Waloeja   menawarkan   berbagai   jenis 

pelayanan yaitu pelayanan rawat jalan & pelayanan rawat inap. RSIA Mardi 

Waloeja menghitung  tarif rawat inapnya atas dasar unit  cost. Cara 

penghitungannya adalah dengan cara menjumlahkan biaya tetap, biaya semi 

variable dan biaya variable sehingga dihasilkan biaya total. Kemudian biaya total 

dibagi dengan jumlah hari rawat inap. Penentuan tarif dengan menggunakan metode 

ini akan menghasilkan informasi yang kurang akurat dalam menentukan tarif yang 

harus dibayar oleh pemakai jasa rawat inap. Dari latar belakang diatas penulis 

tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : “Penerapan Activity Based Costing 

sebagai dasar penerapan tarif   jasa rawat inap (studi kasus pada RSIA Mardi 

Waloeja)” 

 
1.2.     Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang   yang telah di kemukakan di atas perumusan 

masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah menghitung tarif   jasa rawat inap pada Rumah Sakit Ibu & 

Anak Mardi Waloeja dengan menggunakan Activity Based Costing? 

2. Bagaimana  perbedaan   hasil   perhitungan   tarif   jasa  rawat   inap  dengan 

menggunakan  akuntansi  biaya  tradisional  dengan  Activity  Based  Costing 

pada RSIA Mardi Waloeja?
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1.3.     Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan perumusan masalah yang di jelaskan di atas, maka tujuan 

penelitian  yang dilakukan adalah  : 

1. Untuk  menganalis  penerapan  sistem  biaya  tradisional  dalam  kaitannya 

dengan penentuan tarif jasa rawat inap di RSIA Mardi Waloeja, Malang. 

2. Untuk menganalisis kemungkinan penerapan Activity Based Costing system 

dalam kaitannya dengan penentuan tarif jasa rawat inap pada   RSIA Mardi 

Waloeja, Malang. 

3. Untuk  mengetahui  apakah  dengan  menggunakan  Activity  Based  Costing 

System harga pokok rawat inap pada RSAI Mardi Waloeja lebih murah atau 

lebih mahal. 

 
1.4.     Manfaat Penelitian 

 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian  tentang penentuan harga pokok 

produk rawat inap dengan menggunakan metode Activity Based Costing System 

ini adalah sebagai berikut : 

1.    Manfaat Teoritis 

 
Bagi dunia akademisi penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang  

lebih  jelas  mengenai  Activity Based  Costing,  dimana  berisi  tentang 

perbandingan  teori  Activity  Based  Costing    dengan  penerapannya  secara 

nyata. 

2.    Manfaat Praktis 
 

Bagi rumah sakit, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengambilan keputusan bagi pihak menejemen rumah sakit dalam 

memperhitungkan biaya dan harga pokok khususnya dalam penentuan tarif 

rawat inap.
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BAB II 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 

2.1      Landasan Teori 

 
2.1.1   Pengertian Biaya 

 
Biaya dalam suatu perusahaan merupakan suatu komponen yang sangat 

penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. 

Tujuan itu dapat tercapai apabila biaya yang dikeluarkan sebagai bentuk suatu 

pengorbanan  oleh  perusahaan  yang  bersangkutan  telah  diperhitungkan  secara 

tepat. 

Menurut Mulyadi (2005:8-9) menyatakan bahwa “Dalam arti luas biaya 

adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah 

terjadi atau  yang kemungkinan akan  terjadi untuk tujuan tertentu.  Dalam arti 

sempit biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk 

memperoleh aktiva tetap”. 

Menurut Hansen dan Mowen yang diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari dan 

Deny Amos Kwary dalam buku   Akuntansi Manajemen   menyatakan bahwa : 

“Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan 

barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa datang bagi 

organisasi”(2006:40). 

Dari definisi biaya tersebut terdapat empat unsur pokok yaitu : 

 
1.    Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. 

 
2.    Diukur dalam satuan uang. 

 
3.    Yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi. 

 
4.    Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. 
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Berdasarkan pengertian biaya yang telah dikemukakan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa biaya adalah suatu nilai yang dikorbankan untuk mendapatkan 

barang atau jasa untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

 
 

2.1.2  Klasifikasi Biaya 

 
Penggolongan biaya diperlukan untuk mengembangkan data biaya yang 

dapat membantu manajemen dalam pencapaian tujuan perusahaan. Pengertian 

klasifikasi biaya menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2007:9) adalah : “suatu 

proses pengelompokkan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang 

ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat 

memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting.” 

Menurut Mulyadi (2005:13), biaya digolongkan  sebagai  berikut : 
 

 

1. Menurut  objek  pengeluaran.  Penggolongan  ini  merupakan 

penggolongan yang paling sederhana, yaitu berdasarkan 

penjelasan   singkat mengenai suatu objek pengeluaran, 

misalnya pengeluaran yang berhubungan dengan telepon 

disebut biaya telepon. 

2. Menurut   fungsi   pokok   dalam   perusahaan,   biaya   dapat 

digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu: 

a.   Biaya produksi, yaitu semua biaya yang berhubungan 

dengan fungsi  produksi atau kegiatan pengolahan bahan 

baku menjadi produk selesai. Biaya produksi dapat 

digolongkan ke dalam biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja, dan biaya overhead pabrik. 

b. Biaya pemasaran, adalah biaya-biaya yang terjadi untuk 

melaksanakan kegiatan pemasaran produk, contohnya 

biaya iklan, biaya promosi, biaya sampel, dll. 

c.    Biaya administrasi dan umum, yaitu biaya-biaya untuk 

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan produksi dan 

pemasaran produk, contohnya gaji bagian akuntansi, gaji 

personalia, dll. 

3. Menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai ada 2 

golongan, yaitu:
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a.    Biaya  langsung  (direct  cost),  merupakan  biaya  yang 

terjadi dimana penyebab satu-satunya adalah karena ada 

sesuatu yang harus dibiayai. Dalam kaitannya dengan 

produk, biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja langsung. 

b. Biaya tidak langsung (indirect cost), biaya yang terjadi 

tidak  hanya  disebabkan  oleh  sesuatu  yang  dibiayai, 

dalam  hubungannya  dengan  produk,  biaya  tidak 

langsung dikenal dengan biaya overhead pabrik. 

4. Menurut perilaku dalam kaitannya dengan perubahan volume 

kegiatan,   biaya dibagi menjadi 4, yaitu : 

a). Biaya tetap (fixed cost), biaya yang jumlahnya tetap 

konstan tidak dipengaruhi perubahan volume kegiatan atau 

aktivitas sampai tingkat kegiatan tertentu, contohnya gaji  

direktur produksi. 

b).  Biaya   variabel   (variable   cost),   biaya   yang   jumlah 

totalnya berubah secara sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan atau aktivitas, contohnya biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung. 

c).   Biaya semi variabel, biaya yang jumlah totalnya berubah 

tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya 

semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan biaya 

variabel, contoh; biaya listrik yang digunakan. 

d).  Biaya semi fixed, biaya yang tetap untuk tingkat volume 

kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan 

pada volume produksi tertentu. 

5. Menurut jangka waktu manfaatnya, biaya dibagi 2 bagian, 

yaitu : 

a). Pengeluaran   modal   (capital   expenditure),   yaitu 

pengeluaran   yang   akan   memberikan   manfaat/benefit 

pada periode akuntansi atau pengeluaran yang akan dapat 

memberikan manfaat pada periode akuntansi yang akan 

datang. 

b). Pengeluaran    pendapatan    (revenue    expenditure), 

pengeluaran yang akan memberikan manfaat hanya pada 

periode akuntansi dimana pengeluaran itu terjadi. 
 

 

2.1.3 Sistem Akuntansi Biaya Tradisional 

 
Sistem akuntansi tradisional memfokuskan   pada aktiva, pendapatan dan 

atau biaya. Perhitungan biaya produk   tradisional merupakan penjumlahan dari 

biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Biaya bahan dan
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tenaga  kerja  langsung  disebut  sebagai  biaya  utama  (prime  cost)  yang  mudah 

ditelusuri ke produk  dan merupakan biaya variabel. 

Biaya overhed pabrik dalam praktik sangatlah sulit untuk ditelusuri ke produk 

sehingga harus dibuat anggaran, ditentukan tarif   berdasarkan kapasitas pabrik 

tertentu dan selanjutnya dibebankan ke produk. Kapasitas pabrik tertentu adalah unit 

yang diproduksi , jam tenaga kerja langsung, jam mesin, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya bahan langsung. Tarif   biaya overhead parik dihitung 

berdasarkan jenis kapasitas pabrik yaitu kapasitas normal dan kapasitas yang 

diharapkan. 

Kapasitas normal merupakan rata-rata volume aktivitas pabrik dalam jangka 

panjang, sedangkan kapasitas yang di harapkan merupakan harapan volume 

aktivitas pabrik yang dapat dicapai dimasa mendatang. 

Setelah   biaya   produksi   dihitung,   selanjutnya   dapat   ditentukan   biaya 

produksi per unit . Secara umum  untuk menghitung biaya produksi per unit pada 

suatu perusahaan yang memproduksi satu macam barang   sangat mudah. 

Perhitungannya adalah biaya produksi dibagi dengan jumlah produk   yang 

dihasilkan.   Permasalahan   perhitungan   biaya   perunit   menjadi   rumit   pada 

perusahaan yang menghasilkan beberapa produk karena berkaitan dengan 

pembebanan biaya (Johar Arifin,2007:24). 

Hansen  dan  Mowen (2006:142) menyatakan bahwa : “Perhitungan  biaya 

produk   dalam   sistem   biaya   tradisional   menggunakan penggerak   aktivitas 

tingkat   unit   (unit   activity   cost   drivers) adalah faktor yang menyebabkan 

perubahan dalam biaya seiring dengan perubahan  jumlah  unit  yang diproduksi”.
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Contoh penggerak aktivitas tingkat unit yang pada umumnya digunakan 

untuk membebankan overhead   meliputi: unit   yang   diproduksi,   jam   tenaga 

kerja  langsung,  biaya  tenaga kerja langsung, jam mesin,  dan biaya bahan  baku 

langsung. Unit activity drivers ini membebankan biaya overhead melalui tarif 

keseluruhan pabrik dan tarif departemen. 

Tarif keseluruhan pabrik adalah tarif   biaya  overhead  yang berlaku di 

seluruh  pabrik  menggunakan  satu  tarif  untuk  seluruh  operasi,  untuk 

membebankan biaya dari sumber  daya  tidak  langsung  pada  produk  atau  jasa. 

Langkah-langkah  yang  perlu dilakukan  untuk  tarif  keseluruhan  pabrik  adalah 

dengan   mengakumulasikan   biaya overhead   pada satu   kesatuan   untuk 

keseluruhan pabrik       yang   besar.   Setelah   biaya-biaya   diakumulasikan   ke 

dalam   satu   kesatuan   untuk   keseluruhan   pabrik   kemudian tarif keseluruhan 

pabrik dihitung dengan menggunakan driver tunggal yang biasanya adalah  jam 

kerja  langsung.  Hasil  produksi  dianggap  menggunakan  biaya  overhead sesuai 

dengan jam kerja langsung yang digunakan. 

 

 
 

2.1.4  Biaya Produksi Tidak Langsung (Factory Overhead Cost) 

 
Pengertian biaya  produksi  tidak  langsung  (factory overhead  cost)  atau 

singkatnya  biaya  overhead  produksi  dapat  didefenisikan  sebagai  biaya  selain 

bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung tetapi membantu dalam merubah 

bahan menjadi produk selesai (Bastian Bustami dan Nurlela,2007:10) 

Pengertian biaya overhead pabrik menurut Garrison (2006:52) adalah 

termasuk seluruh biaya yang tidak termasuk dalam bahan langsung dan tenaga



10  

 

 

 
 
 

kerja  langsung,  pemeliharaan  dan  perbaikan  peralatan  produksi,  listrik  dan 

penerangan, pajak properti, depresiasi, dan asuransi fasilitas-fasilitas produksi. 

Menurut Blocher et al (2008:120) biaya overhead pabrik adalah: “biaya 

tidak langsung untuk bahan baku, tenaga kerja, dan fasilitas yang digunakan untuk 

mendukung proses produksi”. 

Biaya overhead produksi merupakan biaya yang tidak dapat 

diidentifikasikan  secara  langsung  kepada  produk  yang  menggunakannya  atau 

yang mengkonsumsinya. Hal ini berbeda dengan biaya produksi langsung yang 

dapat diidentifikasi secara langsung kepada produk yang mengkonsumsinya. 

Biaya overhead yang timbul umumnya dikonsumsi oleh lebih dari satu 

departemen produksi. Oleh karena itu diperlukan suatu prosedur distribusi biaya 

yang digunakan untuk membebankan biaya overhead ini kepada tiap-tiap 

departemen ataupun produk yang mengkonsumsinya. Menurut Blocher et al 

(2008:120), biaya overhead produksi digolongkan sebagai berikut : 

1.    Biaya Bahan Pembantu (Indirect Material) 

Biaya bahan pembantu merupakan biaya bahan yang 

diperlukan dalam proses pembuatan produksi, tetapi bukan 

biaya bahan baku (bahan langsung). Bahan pembantu ini 

akhirnya juga menjadi bagian produk, tetapi memiliki nilai 

yang kecil. 
2.    Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung (Indirect Labor) 

Biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan biaya tenaga 

kerja yang tidak dapat diidentifikasikan secara langsung 

kepada  produk.   Misalnya   adalah  biaya   gaji   supervisor, 

quality control, tenaga kerja administrasi dan pekerja yang 

bertugas   dalam   kerja   pemeliharaan   yang   secara   tidak 

langsung berkaitan dengan produksi. 

3. Biaya Reparasi dan Pemeliharaan (Repair and Maintenance) 

Biaya    reparasi    dan    pemeliharaan    yaitu    biaya    yang 

dikeluarkan   untuk   aktivitas   reparasi   dan   pemeliharaan 

mesin/peralatan,  serta  pemakaian  suku  cadang.  Terkadang 

biaya   suku  cadang  dipisahkan   dari   biaya   reparasi   dan 

pemeliharaan.
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4.    Biaya Penyusutan dan Depresiasi 

Misalnya  adalah  biaya  penyusutan  mesin,  peralatan  dan 

kendaraan. 

5.    Biaya Utilitas 

Misalnya adalah biaya penggunaan air, gas dan listrik. 

 
Berbagai macam biaya overhead pabrik harus dibebankan kepada semua 

pekerjaan yang terlaksana selama satu periode. Oleh karena itu untuk dapat 

membebankan biaya overhead pabrik secara merata kepada setiap produk 

digunakan tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan dimuka. 

Secara Garis beras penentuan biaya overhead pabrik dilaksanakan melalui 

tiga tahap : 

1.    Menyusun anggaran biaya overhead pabrik 

 
2.    Memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. 

 
3.    Menghitung tarif biaya overhead pabrik. 

 
Sejalan dengan perkembangan teknologi pada proses produksi, biaya 

overhead produksi juga semakin meningkat. Saat ini perusahaan-perusahaan 

cenderung beralih dari padat karya menjadi padat modal. Tenaga kerja tidak lagi 

menjadi aktivitas penambah nilai yang utama pada proses produksi, karena 

penggunaan teknologi (mesin, komputer, dan lainnya) akan mengambil alih posisi 

dari tenaga kerja manusia. Peralihan inilah yang menyebabkan persentase biaya 

overhead produksi naik secara signifikan. 

Penggunaan sistem biaya tradisional dalam membebankan biaya overhead 

akan menjadi tidak relevan lagi, karena sistem ini menggunakan satu atau dua 

pemacu biaya yang berbasis unit (unit based cost drivers) sebagai dasar 

pembebanan biaya. Menggunakan satu atau dua pemacu biaya berbasis unit untuk
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membebankan semua biaya overhead produksi akan menciptakan biaya produksi 

yang terdistorsi. 

Distorsi yang terjadi adalah berupa subsidi silang (cross subsidy) antar 

produk, hal ini akan membuat situasi dimana satu produk akan mengalami kelebihan 

biaya (over costing) dan produk yang lain akan mengalami kekurangan biaya (under 

costing).Tingkat distorsi yang terjadi tergantung pada proporsi biaya overhead 

produksi terhadap biaya produksi total. Semakin besar proporsinya semakin besar 

pula distorsi yang terjadi dan demikian juga sebaliknya. Hal inilah yang melandasi 

dikembangkannya sistem biaya Activity-Based Costing (ABC). 

 

 
 

2.1.5 Pengertian  Activity Based Cost System 

 
Pengertian Activity Based Costing menurut Blocher et al (2007:222) 

menyatakan bahwa :“Activity Based Costing adalah pendekatan perhitungan biaya 

yang membebankan biaya sumber daya ke objek biaya seperti produk, jasa, atau 

pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya tersebut.” 

Activity Based Costing merupakan metode yang menerapkan konsep- 

konsep akuntansi aktivitas untuk menghasilkan perhitungan harga pokok produk 

yang  lebih  akurat.  Namun  dari  perspektif  manajerial,  sistem  Activity  Based 

Costing menawarkan lebih dari sekedar informasi biaya produk yang akurat akan 

tetapi juga menyediakan informasi tentang biaya dan kinerja dari aktivitas dan 

sumber daya serta dapat menelusuri biaya-biaya secara akurat ke objek biaya 

selain produk, misalnya pelanggan dan saluran distribusi.
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Activity Based Costing menurut Garrison et al (2006:440) adalah: “metode 

perhitungan biaya (costing) yang dirancang untuk menyediakan informasi biaya 

bagi manajer untuk keputusan strategis dan keputusan lainnya yang mungkin akan 

mempengaruhi kapasitas dan juga biaya tetap”. 

Secara umum pengertian Activity Based Costing adalah suatu sistem biaya 

yang mengumpulkan biaya-biaya ke dalam aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam 

perusahaan lalu membebankan biaya atau aktivitas tersebut kepada produk atau jasa,  

dan  melaporkan  biaya  aktivitas  dan  produk  atau  jasa  tersebut  pada manajemen 

agar selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan, pengendalian biaya, dan 

pengambilan keputusan. 

 

 
 

2.1.6   Konsep-Konsep Dasar Activity Based Cost System 
 

 

Menurut Gaspers (2006:156) menjelaskan bahwa Activity 

Based  Costing  System  adalah  metode  yang  mengukur  biaya 

produk (barang atau jasa) individual berdasarkan aktivitas- aktivitas 

yang menghasilkan produk individual itu. Asumsi yang melandasi 

activity based costing adalah aktivitas – aktivitas yang 

mengendalikan biaya, dimana biaya tersebut dikendalikan oleh 

produk individual, selanjutnya produk individual tersebut 

dikendalikan oleh pelanggan produk itu. Asumsi ini secara radikal 

berbeda dari system penetapan biaya produk konvensional 

(convensional product costing system) yang berdasarkan asumsi 

bahwa produk mengendalikan biaya secara langsung. 

Activity Based costing mengendalikan biaya-biaya tidak 

langsung   dan   pendukung   (indirect   and   support   expenses). 

Pertama adalah mengendalikan  aktivitas  dan  proses, kemudian 

mengendalikan produk (barang atau jasa) individual lalu akhirnya 

mngendalikan  pelanggan  sehingga  memberikan  gambara  yang 

jelas kepada manajemen tentang ekonomi operasi dan produk 

individual. Konsep Activity Based Costing System, bahwa biaya 

produk ditimbulkan oleh aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan 

dengan volume produk maupun aktivitas yang tidak berkaitan 

dengan volume produk. Biaya overhead pabrik merupakan biaya 

yang akan diatribusikan kepada produk berdasarkan pemicu biaya 

(cost   drivers), bukan berdasarkan volume produk.
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Activity Based Costing System timbul sebagai akibat dari kebutuhan 

manajemen akan informasi akuntansi yang mampu mencerminkan konsumsi sumber 

daya dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk. 

 

 
 

2.1.7   Manfaat dan Keterbatasan dari Sistem Biaya Activity-Based Costing 

 
(ABC) 

 
Blocher  (2007:232)  menjelaskan  bahwa  manfaat  sistem  Avtivity-based 

 
Costing bagi pihak manajemen perusahaan adalah : 

 
1.    Pengukuran profitabilitas yang lebih baik. 

Activity Based Costing menyajikan produk yang lebih akurat 

dan informatif , mengarahkan pada pengukuran profitabilitas 

produksi yang lebih akurat dan keputusan strategis yang 

diinformasikan dengan lebih baik tentang penetapan harga jual, 

lini produk dan segmen pasar. 

2.    Keputusan dan kendali yang lebih baik . 

Activity Based Costing menyajikan pengukuran  yang lebih 

akurat tentang biaya yang timbul karena dipicu oleh aktivitas, 

membantu manajemen untuk meningkatkan nilai produk dan 

nilai proses dengan membuat keputusan yang lebih baik 

tentang  desain  produk,  mengendalikan  biaya  secara  lebih 

baik dan membantu perkembangan proyek-proyek yang 

meningkatkan nilai. 

3.    Informasi yang lebih baik untuk mengendalikan biaya kapasitas. 

Activity Based Costing membantu manager mengidentifikasi 

dan mengendalikan biaya kapasitas yang tidak terpakai. 

 
Beberapa  keterbatasan  dari  sistem  biaya  Activity Based  Costing  dalam 

penentuan biaya produksi adalah sebagai berikut : 

1     Alokasi. 

Tidak semua biaya memiliki penggerak biaya konsumsi 

sumberdaya atau aktivitas yang tepat atau tidak ganda. 

Beberapa mungkin membutuhkan alokasi ke deperteman atau 

produk  berdasarkan  ukuran  volume  yang  arbitrer  sebab 

secara praktis tidak dapat ditemukan aktivitas yang dapat 

menyebabkan biaya tersebut. Contohnya adalah biaya 

pendukung fasilitas seperti biaya sistem informasi, gaji 

manager pabrik, asuransi pabrik dan pajak bumi & bangunan 

untuk pabrik.
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2  Mengabaikan biaya. 

Biaya produk atau jasa yang diidentifikasi sistem Activity 

Based Costing tidak mencakup seluruh biaya yang 

berhubungan dengan produk atau jasa tersebut. Biaya produk 

atau jasa biasanya tidak termasuk biaya utuk aktivitas seperti 

pemasaran, pengiklanan, penelitian dan pengembangan , dan 

rekayasa produk meski sebagian dari biaya-biaya ini dapat 

ditelusuri ke suatu produk atau jasa. Biaya produk tidak 

termasuk biaya–biaya ini karena prinsip akuntansi yang berlaku  

umum  untuk  pelaporan  keuangan  mengharuskan biaya 

tersebut diperlakukan sebagai biaya periodik. 

3  Mahal dan menghabiskan waktu 

Activity Based Costing tidak murah dan membutuhkan waktu 

untuk  dikembangkan  dan  dilaksanakan.  Untuk  perusahaan 

dan organisasi yang telah menggunakan sistem perhitungan 

biaya tradisional berdasarkan volume, pelaksanaan suatu 

sistem baru Activity Based Costing cenderung sangat mahal. 

Lagipula,  sebagian besar sistem akuntansi dan  manajemen 

yang inovatif biasanya diperlukan waktu setahu atau lebih 

untuk mengembangkan dan melaksanakan Activity Based 

Costing dengan sukses. 
 

 
 

2.1.8   Aktivitas dan Klasifikasinya 

 
Disini  dilakukan  pembedaan  defenisi  antara  aktivitas  pada  perusahaan 

besar dengan aktivitas pada perusahaan menengah dan kecil. Untuk perusahaan 

besar, aktivitas didefenisikan sebagai proses-proses atau prosedur-prosedur yang 

menyebabkan kerja. Sebagai contoh, dalam departemen account payable 

aktivitasnya dapat diperinci antara lain pengisian laporan penerimaan, order 

pembelian dan invoice,  membandingkan laporan penerimaan, order pembelian 

dan lainnya. 

Dalam   sistem   biaya   Activity-Based   Costing   (ABC),   aktivitas   yang 

dimaksud  adalah  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  merancang  dan 

memproduksi suatu produk yang disebut juga dengan product driven actuvity. 

Menurut Hansen dan Mowen(2005:149) aktivitas terbagi menjadi :
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1. Aktivitas-aktivitas Berlevel Unit (Unit-Lavel activities) 

Aktivitas berlevel unit (unit-level activities) adalah aktivitas 

yang dikerjakan setiap kali satu unit produk diproduksi, besar 

kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah unit produk 

yang diproduksi. Biaya yang timbul karena aktivitas berlevel 

unit ini dinamakan biaya aktivitas berlevel unit (unit-level 

activities  cost),  contoh  biaya  overhead  untuk  aktivitas  ini 

adalah biaya listrik dan biaya operasi mesin. Biaya bahan 

baku dan biaya tenaga kerja langsung juga termasuk kedalam 

biaya aktivitas berlevel unit, namun tidak termasuk kedalam 

biaya overhead. 

2. Aktivitas-aktivitas Berlevel Batch (Batch-Lavel activities) 

Aktivitas-aktivitas   berlevel   batch   (batch-level   activities) 

adalah  aktivitas  yang  dikerjakan  setiap  kali  suatu  batch 

produk diproduksi, besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi 

oleh jumlah batch produk yang diproduksi. Contoh aktivitas 

yang termasuk kedalam kelompok ini adalah aktivitas setup, 

aktivitas penjadwalan produksi, aktivitas pengelolaan bahan 

(gerak bahan dan order pembelian), aktivitas inspeksi. Biaya 

yang timbul akibat dari aktivitas ini adalah biaya aktivitas 

berlevel  batch  (batch-level  activities),  biaya  ini  bervariasi 

batch  produk  yang  diproduksi,  namun  bersifat  tetap  jika 

dihubungkan  dengan  jumlah  unit  produk  yang  diproduksi 

dalam setiap batch. 

3. Aktivitas-aktivitas Berlevel Produk (Product-Lavel activities) 

Aktivitas-aktivitas berlevel produk (product-level activities) 

disebut juga sebagai aktivitas penopang produk (product- 

sustaining activities) yaitu aktivitas  yang dikerjakan untuk 

mendukung berbagai    produk    yang    diproduksi    oleh 

perusahaan. Aktivitas ini mengkonsurnsi masukan untuk 

mengembangkan produk atau memungkinkan produk 

diproduksi dan dijual. Aktivitas ini dapat dilacak pada produk 

secara individual,  namun  sumber-sumber  yang  dikonsumsi 

oleh aktivitas tersebut tidak dipengaruhi oleh jumlah produk 

atau batch produk  yang diproduksi. Contoh aktivitas  yang 

termasuk kedalam kelompok ini adalah aktivitas penelitian 

dan pengembangan produk, perekayasaaan proses, spesifikasi 

produk,  perubahan  perekayasaan,  dan  peningkatan produk. 

Biaya yang timbul akibat dari aktivitas ini disebut dengan biaya 

aktivitas berlevel produk (product-level activities cost). 

4. Aktivitas-aktivitas Berlevel Fasilitas (Facility-Lavel activities) 

Aktivitas  berlevel  fasilitas  (facility-level  activities)  disebut 

juga sebagai aktivitas penopang fasilitas (facility-sustaining 

activities) adalah meliputi aktivitas untuk menopang proses 

manufaktur  secara  umum  yang  diperlukan  untuk 

menyediakan fasilitas atau kapasitas pabrik untuk memproduksi 

produk, namun banyak sedikitnya aktivitas ini tidak 

berhubungan dengan volume atau bauran produk yang
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diproduksi. Aktivitas ini dimanfaatkan secara bersama oleh 

berbagai jenis produk yang berbeda, atau dengan kata lain 

aktivitas ini dilakukan untuk mempertahankan eksistensi 

perusahaan. Contoh aktivitas ini mencakup misalnya : 

manajemen pabrik, pemeliharaan bangunan, keamanan, 

pertamanan (landscaping), penerangan pabrik, kebersihan, 

pajak bumi dan bangunan(PBB), serta depresiasi pabrik. 

Aktivitas manajemen pabrik bersifat administratif, misalnya 

aktivitas pengelolaan pabrik, karyawan, dan akuntansi untuk 

biaya. Biaya untuk aktivitas ini disebut dengan biaya aktivitas 

berlevel fasilitas (facility-level activities cost). 

Meskipun sistem Activity Based Costing ini kelihatan lebih 

kompleks dari sistem biaya tradisional, tetapi sistem ini mampu 

menghasilkan perhitungan biaya yang lebih akurat. Aktivitas ini 

juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

a.    Aktivitas Repetitif dan Non Repetitif 

Aktifitas repetitif dilakukan secara berulang atau kontiniu, 

sedangkan aktifitas yang non repetitif adalah aktivitas yang 

dilakukan hanya satu kali. 

b.    Aktivitas Primer dan Sekunder 

Aktifitas primer (production activity) merupakan aktivitas 

yang memiliki kontribusi langsung terhadap kegiatan- kegiatan 

departemen atau unit organisasi, sedangkan aktivitas sekunder 

(production support activity) mendukung aktivitas primer. 

c.    Aktivitas yang Memiliki Nilai Tambah dan Tidak Memiliki 
Nilai Tambah. 
Aktifitas yang memiliki nilai tambah merupakan aktivitas 

(value added) yang secara langsung dapat memberi benefit 

pada perusahaan,  sedangkan  aktivitas  yang tidak memiliki 

nilai  tambah  (non  value  added) merupakan  aktivitas  yang 

tidak memberikan benefit kepada perusahaan. 
 

 
 

2.1.9 Perbedaan Konsep Biaya Tradisional dengan Activity Based Costing 

 
Praktek-praktek  akuntansi  biya  tradisional  telah  menimbulkan 

kebingungan pembuatan keputusan dan kesulitan dalam identifikasi elemem- 

elemen biaya yang sesungguhnya. Hal ini sering dijumpai ketika melakukan praktek 

konsultasi dan pelatihan industri di indonesia.
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Vincent Gaspersz (2006:171) menyatakan bahwa melalui penekanan 

pengukuran kinerja tradisional dan persepsi yang keliru, sistem akuntansi biaya 

tradisional telah memberikan dampak negatif dalam hal-hal berikut : 

1.   Pemikiran jangka pendek (short-term thinking). 

2.    Ketidakefektian   identifikasi   masalah   dan   upaya   terus 
menerus. Misalnya, kita ingin mereduksi biaya menggunakan 

data akuntansi biaya tradisional, maka kita harus menurunkan 

biaya tenaga kerja langsung atau menurunkan cost of supplies 

seperti : biaya telepon, transportasi, penggunaan kertas, 

fotocopi dll.kita tidak mengetahui perubahan yang terjadi 

dalam biaya peralatan atau biaya overhead . 
3. Berorientasi  pada  konsep  biaya  lingkup  organisasi,  bukan 

pada konsep biaya produk secara individual. 
4. Tidak berlandaskan pada reduksi biaya yang efektif secara 

terus menerus 
5. Lebih  berorientasi  pada  hasil-hasil  eksternal  bukan  pada 

hasil-hasil internal. 
6.    Memisahkan   atau   mempertentangkan   pemikiran   tentang 

bottom line seperti keuntungan, pangsa pasar dll dengan 

operasional seperti pengendalian kualitas, produktivitas dll 

(bottom line versus operational thinking). 

7. Ketidakmampuan  ntuk  identifikasi  area  perbaikan  secara 

tepat. 

8. Berorientasi pada pemotongan biaya (cost cutting) material 

dan tenaga kerja jangka pendek. 

9. Mengabaikan  area  internal  perusahaan  yang  mengandung 

pemborosan. 
 

Pada sisi lain Activity Based Costing   System   memberikan 

dampak positif dalam hal-hal berikut: 

1. Memberikan kerangka sistem biaya secara keseluruhan (total 

cost system) 

2.    Merupakan program peningkatan terus menerus. 

3. Mampu  mengidentifikasi  dan  menghilangkan  pemborosan 

serta reduksi biaya terus menerus  secara efektif. 

4. Memberikan  informasi  tentang  biaya  sesungguhnya  setiap 

produk   individual   dan   mengalokasikan   biaya   overhead 

kepada setiap produk individual berdasarkan biaya aktivitas 

yang sesungguhnya bukan menggunakan formula alokasi 

overhead seperti dalam sistem akuntansi biaya tradisional. 

5.    Berfokus pada operasi internal dan hasil-hasilnya. 

6. Memberikan   kesempatan   untuk   peningkatan   keuntungan 

terus menerus. 

7.    Mampu menghilangkan aktivitas tidak bernilai tambah.
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2.1.10 Langkah-langkah   dalam   merancang   sistem   perhitungan   biaya 

berdasarkan aktivitas 

Sistem akuntansi biaya tradisional membebankan biaya overhead pabrik 

melalui dua tahap pembebanan yaitu pembebanan biaya overhead seperti sistem 

akuntansi biaya tradisional. Perbedaan antara kedua metode tersebut terletak pada 

dasar   pembebanan   (cost   driver)   yang   digunakan.   Sistem   akuntansi   biaya 

tradisional hanya menggunakan satu dasar pembebanan (cost driver) yaitu unit 

produksi, sedangkan Activity Based Costing  System menggunakan lebih dari satu 

cost driver sehingga informasi yang dihasilkan juga lebih akurat dan teliti. 

Menurut Blocher (2006:227) menyatakan bahwa tahap-tahap pembebanan 

biaya overhead pabrik pada sistem adalah : 

1.    Tahap I 

a.    Biaya   overhead   pabrik   dibebankan   pada   aktivitas- 

aktivitas yang sesuai. 

b. Biaya-biaya  aktivitas   tersebut   dikelompokkan   dalam 
beberapa cost pool yang homogen. 

c.    Menentukan tarif untuk masing-masing kelompok (cost 
pool).  Tarif  dihitung  dengan  cara  membagi  jumlah 
semua biaya didalam cost pool dengan suatu ukuran 
aktivitas yang dilakukan. Tarif pool ini juga berarti biaya 
per  unit  pemacu  biaya  (cost  driver).  Tarif  per  unit 
dihitung dengan rumus :

 

Tarif per unit Cost Driver 
 

2.    Tahap II 

umlah Aktivitas 

Cost Driver

Biaya-biaya aktivitas dibebankan ke produk berdasarkan 

konsumsi atau permintaan aktivitas oleh masing-masing 

produk. Jadi pada tahap ini biaya-biaya tiap pool aktivitas 

ditelusur  ke  produk  dengan  menggunaan  tarif  pool  dan 

ukuran besarnya sumber daya yang dikonsumsi oleh tiap 

produk. Ukuran besarnya sumber daya tersebut adalah 

penyederhanaan dari kuantitas pemacu biaya dikonsumsi oleh 

tiap produk. Pembebanan biaya ke produk menggunakan cost 

driver dan ukuran aktivitas dihitung dengan rumus : 

BOP = Tarif per unit cost driver x cost driver per unit
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2.1.11  Pengertian Jasa Rumah sakit 
 

Rumah  sakit  biasanya  merupakan  fasilitas  yang  mudah  ditemui  di suatu 

negara,  dengan kapasitas  rawat  inap sangat besar untuk perawatan intensif ataupun 

jangka  panjang. Di  samping melaksanakan  fungsi pelayanan kesehatan 

masyarakat, rumah sakit juga memiliki fungsi pelatihan, pendidikan, dan penelitian. 

World Health Organization (WHO) mendefinisikan rumah sakit sebagai 

sebuah sarana tinggal  yang menyediakan pelayanan medik singkat atau lama, 

yang  meliputi  pelayanan  pengamatan,  diagnostik,  pengobatan  dan  pemulihan 

untuk mereka yang menderita penyakit atau cedera dan untuk yang melahirkan. 

Rumah sakit dapat menyediakan dan dapat juga tidak menyediakan pelayanan untuk 

pasien rawat jalan. 

Rumah sakit   adalah   suatu   alat   organisasi   yang terdiri   tenaga medis 

profesional   yang terorganisir   serta   sarana   kedokteran   yang   permanen 

menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang 

berkesinambungan,    diagnosis    serta  pengobatan  penyakit  yang  diderita  oleh 

pasien (American Hospital Assosiation :1974) 

Rumah sakit di indonesia pada awalnya dibangun oleh dua institusi. 

Pertama, pemerintah dengan  maksud untuk menyediakan pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat umum  terutama  yang  tidak  mampu.  Kedua,  adalah  institusi 

keagamaan  yang membangun  rumah  sakit  nirlaba  untuk  melayani  masyarakat 

miskin   dalam   rangka penyebaran agama. Hal yang menarik adalah adanya 

perubahan orientasi pemerintah tentang  manajemen  rumah  sakit  dimana  rumah 

sakit   pemerintah   digalakkan   untuk mulai berorientasi ekonomis. Untuk itu,
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lahirlah konsep rumah sakit swadana di mana investasi   dan   gaji   pegawai 

ditanggung  pemerintah   namun  biaya  operasional  rumah sakit harus ditutupi 

dari kegiatan pelayanan kesehatannya. Dengan demikian, saat ini rumah sakit 

mempunyai peran ganda, yaitu tetap melakukan pelayanan publik serta memperoleh   

penghasilan   atas   operasionalisasi   kesehatan   yang   diberikan kepada masyarakat. 

Menurut Hamid(2004:2) Rumah sakit mempunyai 

karakteristik sebagai berikut : 

1. Diberikan  selama  24  jam  terus  menerus  selama  365  hari 

dalam setahun. 

2.    Pelayanan bersifat individual. 

 
3.    Setiap saat bias terjadi kedaruratan medik. 

 
4.    Setiap saat bias menghadapi kejadian luar biasa. 

 
5.    Padat teknologi, modal dan tenaga. 

 
 
 

 

2.1.12 Pengertian dan Penentuan Tarif 

 
Menurut  Supriyono (2001:350) bahwa tarif adalah  sejumlah 

moneter   yang  dibebankan  atas barang  atau  jasa  yang  dijual 

atau   diserahkan   kepada   pembeli   atau   pelanggan Untuk 

menentukan tarif, biasanya manajemen mempertimbangkan 

beberapa faktor yang mempengaruhi baik faktor biaya maupun 

bukan biaya, yaitu: 

a.    Biaya, khususnya biaya masa depan. 

b.    Pendapatan yang diharapkan. 

c.    Jenis produk jasa yang dijual. 

d.    Jenis industri. 

e.    Citra dan kesan masyarakat. 

f. Pengaruh       pemerintah,       khususnya       undang-undang, 

keputusan,  peraturan  dan kebijakan pemerintah. 

g.    Tindakan atau reaksi para pesaing. 

h.    Tipe pasar yang dihadapi. 

i.    Trend Ekonomi.
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j.    Biaya manajemen. 

k.    Tujuan non laba. 

l.    Tanggung jawab sosial perusahaan. 

m.  Tujuan perusahaan,khususnya laba dan return on investment 

(ROI). 

 
Dalam penentuan tarif  atau  harga  jual  produk,  manajemen  perlu tujuan 

dari penentuan tarif  tersebut. Tujuan itu  akan  dipergunakan sebagai  salah  satu 

pedoman kerja perusahaan. Pada umumnya tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 

Tarif dapat dibedakan dengan berbagai tujuan, antara lain: 

a.    Pemulihan biaya 

Tarif dapat ditetapkan untuk meningkatkan pemulihan biaya 

(cost recovery) rumah sakit. Hal semacam ini terutama 

dijumpai pada rumah sakit pemerintah yang semakin lama, 

semakin kurang subsidinya. Karena itu kebijakan swadana 

sangat  berkaitan  dengan  penetapan  tarif  yang 

menghubungkan dengan pemulihan biaya. 

b.    Subsidi Silang 

Penentuan  tarif  bertujuan  untuk  menyeimbangkan 

penggunaan pelayanan bagi masyarakat ekonomi lemah, 

mengingat   heterogennitas   pendapatan   masyarakat.   Pola 

subsidi dapat didasarkan pada kelas ruang pelayanan profit 

dan pelayanan non profit. Subsidi silang merupakan suatu 

kebijakan yang diharapkan pengguna jasa pelayanan medis dari 

kalangan yang mampu ekonominya dapat ikut serta 

meringankan beban biaya pasien ekonomi lemah. Dengan 

konsep subsidi silang ini, maka tarif kelas VIP dan kelas I 

semestinya diatas unit  cost agar surplus dari tarif tersebut 

dapat di gunakan untuk mengatasi defisit di kelas III. 

c.    Mengurangi pesaing 

Penetapan   tarif   terkadang   dilakukan   untuk   mengurangi 

potensi pembangunan rumah sakit baru yang akan menjadi 

kompetitor baru. Dengan cara ini , maka rumah sakit yang 

sudah beroperasi terlebih dahulu mempunyai strategi agar 

tarifnya tidak dapat disamakan oleh rumah sakit baru. Pasar 

kompetitif  menjadikan  rumah  sakit  bisa  saling  mengintif 

untuk  menetapkan  tarif.  Penetapan  tarif  benar-benar 

dilakukan berbasis pada analisis pesaing. Dalam metode ini, 

biaya  yang  menyesuaikan  dengan  tarif.  Ada  dua  metode 

dalam hal ini yakni penetapan tarif diatas pesaing dan 

penetapan tarif dibawah pesaing. 

d.    Memaksimalkan Pendapatan 

Pada ciri pasar monopoli, maka penetapan tarif dapat dilakukan 

dengan tujuan memaksimalkan pendapatan. Tanpa
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kehadiran  pesaing  dalam  suasana  pasar  dengan  demand 

tinggi,  maka  tarif  pada  tingkatan  yang  setinggi-tingginya, 

akan memberikan surplus setinggi – tingginya. 

e.    Memaksimalisasikan Penggunaan Pelayanan 

Ada suatu kondisi dimana rumah sakit mempunyai BOR yang 

rendah  .  Guna  meningkatkan  BOR(Bed  Accupacy  Ratio) 

maka tarif ditekan serendah mungkin dengan demikian tujuan 

utama adalah meningkatkan utilisasi walaupun pada akhirnya 

surplus juga diharapkan ada dengan pendapatan tarif 

f.    Meminimalisasi Penggunaan Pelayanan 

Untuk mengurangi pemakaian, dapat ditetapkan tarif tinggi. 

Sebagai   contoh,   tarif   periksa   umum   di   rumah   sakit 

pemerintah ditetapkan jauh lebih tinggi dari pelayanan sejenis 

di Puskesmas. Dengan cara ini, maka fungsi rujukan dapat 

ditingkatkan. 
Sumber : http://hospitality.blogdetik.com/2009/05/10/karakteristik-rumah-sakit/ 

 
 
 
 

2.1.13  Strategi Penetapan Tarif 

 
1.    Basis Biaya 

 
Perhitungan biaya satuan merupakan strategi awal dari setiap perhitungan 

tarif pelayanan, baik bagi Rumah Sakit Umum Pemerintah, Rumah Sakit 

Umum non Pemerintah, Rumah Sakit Swasta komersial. Perhitungan biaya 

satuan pada hakikatnya adalah perhitungan biaya rata-rata (baik  tertimbang  

maupun  tidak  tertimbang)  untuk  suatu  satuan  tertentu. Satuan yang 

digunakan dapat bervariasi tergantung dari filosofi dan kebijakan direksi. 

Misalnya, biaya satuan dapat berupa biaya per kunjungan, biaya per hari rawat, 

biaya per operasi, ataupun biaya per diagnosis. Pendekatan yang sudah umum 

kita kenal adalah biaya satuan per pelayanan (fee for service). 

Di negara-negara maju, variasi tarif sudah semakin banyak sehingga 

satuannya tidak hanya pelayanan (service) akan tetapi telah berkembang 

menjadi paket, harian, prosedur, diagnosis, dan bahkan episode penyakit.  Hal 

ini didorong oleh peraturan pemerintah dan tingkat kompetisi yang tinggi.
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Pada tingkat persaingan yang tinggi, seperti halnya jasa pelayanan hotel atau 

penerbangan, rumah sakit mulai meningkatkan kreatifitasnya di dalam 

mengemas tarif yang atraktif dengan menawarkan satuan atau paket khusus. 

Penentuan biaya satuan ini umumnya berdasarkan perhitungan biaya , 

atau biaya yang telah dikeluarkan pada periode sebelumnya.  Hal ini masih 

memerlukan  asumsi  tertentu  karena  biaya  yang  telah  dikeluarkan  pada 

periode sebelumnya mungkin sudah tidak memadai lagi pada masa kini. 

Demikian juga tarif tersebut kemudian diberlakukan secara retrospektif. 

Artinya, biaya ditagih setelah pelayanan dilaksanakan.   Sudah barang 

tentu, metoda ini tidak mendorong staf melakukan efisiensi dan direksi juga 

tidak  perduli  dengan  efisiensi,  sejauh  pasien  membayar.     Akan  tetapi 

kebiasaan ini menjadi kurang baik, pada waktu terjadi persaingan ekonomi 

yang ketat.Mendapatkan  biaya  yang  akurat,  rumah sakit  perlu  melakukan 

audit eksternal. 

Meskipun audit internal memadai, akan tetapi sering terjadi bahwa tenaga 

internal kurang mempertimbangkan faktor-faktor non rutin dan kurang 

memperhitungan faktor persaingan.  Sementara audit eksternal yang mencoba 

melihat persaingan dari sisi lebih objektif, dapat melihat celah-celah yang dapat 

digunakan untuk persaingan.  Auditor eksternal juga lebih dapat melihat apakah  

pengadaan  barang atau pembayaran  honor staf terlalu  mahal  atau terlalu 

rendah. 

Audit internal pada umumnya tidak mempertimbangkan alternatif biaya 

pengadaan  selain  dari  yang  telah  tercantum  dalam  kwitansi  pembelian. 

Metoda   perhitungan   juga   dapat   bervariasi   seperti   step-down,   double
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distribution, atau reciprocal. Yang perlu diingat adalah bahwa setiap usaha 

penghitungan biaya rata-rata satuan tertentu, harga satuan input sangat 

berpengaruh besar.   Sebagai contoh, rumah sakit pemerintah mungkin 

menetapkan satuan honor dokter yang jauh lebih rendah dari rumah sakit swasta 

komersial. 

Sebaliknya bahan yang dibeli oleh rumah sakit pemerintah seringkali 

lebih mahal dari barang yang dibeli oleh RS swasta.  Rumah sakit Pertamina 

misalnya, mempunyai komponen biaya investasi dan pegawai yang jauh lebih 

besar dari RSU atau bahkan rumah sakit swasta.   Hal ini tentu saja terkait 

dengan peraturan, insentif, maupun prilaku petugas. 

Oleh karenanya di dalam menggunakan dasar hasil perhitungan biaya 

untuk penetapan tarif, tidak harus selalu otomatis kita mendasari penetapan tarif 

atas dasar biaya satuan tersebut.  Bahkan kadangkala, dasar perhitungan ini bisa 

saja tidak dapat digunakan karena efisiensi rumah sakit itu masih sangat rendah.   

Sebagai contoh, sebuah rumah sakit dengan BOR 30% menyebabkan biaya 

satuan aktual menjadi sangat tinggi.    Alternatif penggunaan biaya satuan 

normatif tidak didukung oleh kemampuan pasar, oleh karenanya alternatif 

lain harus diambil. 

2.     Negosiasi 
 

Tidak jarang, tarif akhir yang digunakan adalah tarif negosiasi dengan 

pihak ketiga, misalnya perusahaan asuransi atau perusahaan besar yang 

melakukan kontrak langsung dengan rumah sakit.    Dalam hal    ini, perhitungan   

rata-rata   biaya   satuan   hanya   merupakan   patokan   untuk mengetahui 

sejauh mana RS untung atau merugi.
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Pertimbangan yang biasanya mendasari tarif negosiasi adalah: 

 
1. Volume penjualan.  Seperti halnya perdagangan grosir dan perdagangan 

eceran, rumah sakit bersedia memberikan tarif lebih murah atau tarif 

diskon kepada pihak ketiga jika volume penjualan cukup besar.   Akan 

tetapi volume saja tidak merupakan satu-satunya pertimbangan.  Rumah 

sakit harus secara cermat menganalisa apakah tarif negosiasi memadai 

dan berharga untuk disetujui atau terpaksa harus ditolak. 

2. Faktor kedua adalah ketepatan atau frekuensi pembayaran.  Pembayaran 

yang tepat waktu akan sangat membantu rumah sakit mengatur alur kas 

yang baik.   Alur kas yang baik merupakan faktor esensial di dalam 

manajemen rumah sakit. Pembayaran dimuka (prepaid) juga merupakan 

faktor penting  yang dipertimbangkan  rumah sakit.   Baik pembayaran 

dimuka berdasarkan resiko tertentu atau tanpa resiko tertentu, keduanya 

mempunyai keunggulan tersendiri. 

3. Dalam   menentukan   tarif   negosiasi,   sebuah    rumah   sakit   harus 

memperhitungkan berapa besar tingkat hutang bermasalah atau hutang 

tidak  lancar.     Demikian  juga  dengan  pelayanan  cuma-cuma  yang 

diberikan selama ini.  Hal ini perlu dipertimbangkan apakah rumah sakit 

dapat melakukan cost shifting, bila dimungkin oleh peraturan pemerintah. 

4. Yang terakhir adalah tingkat okupansi rumah sakit itu sendiri.   Rumah 

sakit dengan tingkat okupansi rendah, dengan penerimaan dibawah titik 

impas akan cenderung lebih berani menerima tarif negisiasi pada tingkat di 

sekitar biaya marjinal.   Sebaliknya rumah sakit yang mempunyai tingkat 

okupansi yang tinggi tidak mudah menerima negosiasi.
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3.   Harga pasar 
 

Pendekatan pasar dalam menetapkan tarif pelayanan kini semakin 

berkembang dan semakin menarik perhatian pimpinan rumah sakit, bahkan 

rumah sakit umum pemerintah sekalipun.   Hal ini memang dimungkinkan oleh 

peraturan yang berlaku di Indonesia.   Namun di negara-negara maju sekalipun, 

khususnys di   Eropa, penetapan tarif berdasarkan pada kondisi pasar lebih 

terbatas. 

Pada hakikatnya penetapan tarif berdasarkan mekanisme pasar ini 

didorong dengan adanya persaingan antar rumah sakit dan pertumbuhan 

konsumen. Asumsi utama penetapan tarif berdasarkan harga pasar ini adalah 

bahwa pengguna jasa, konsumen bersikap sensitif terhadap perubahan tarif atau 

harga akan melakukan survey pasar (shoping) untuk mengetahui tarif yang 

lebih murah.   Akan tetapi di dalam pelayanan kesehatan, sensitifitas pasar 

terbatas pada sifat pelayanana kesehatan sendiri yang asimetris.  Oleh 

karenanya pengaruh sensitifitas konsumen terhadap tarif di negara yang 

penduduknya kurang terdidik begitu besar. 

Konsumen umumnya tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk 

melihat  perbedaan  tarif  tersebut.    Tumbuhnya  pihak  asuransi  atau  pihak 

ketiga yang lebih terdidik dan mampu menganalisis tarif merupakan tantang 

terbesar bagi rumah sakit di dalam menetapkan tarifnya berdasarkan 

mekanisme pasar. 

Penetapan tarif metoda pasar ini juga dipengaruhi oleh tingkat persaingan 

di wilayah.  Rumah sakit di wilayah dengan hanya sedikit rumah sakit lebih 

lebih bisa melakukan kolusi dan karenanya bisa berbuat sebagai
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pelaku pasar monopolistik  dan  menjadi  price leader.    Rumah sakit  yang 

mempunyai pangsa pasar (monopolistik) dengan mudah dapat menjadi price 

leader.   Sementara   sakit di tingkat persaingan ketat atau dengan dominasi 

pihak ketiga yang kuat terpaksa harus menjadi price taker.  Namun demikian, 

dalam perakteknya sangat jarang   kondisi persaingan sempurna atau penuh 

pada bidang pelayanan kesehatan.   Hal ini terjadi karena adanya barir entri 

dan karena prilaku provider itu sendiri. 

4.   Ketentuan Pemerintah 

 
Di  negara-negara  yang  berorientasi  socialized  medicines,  seperti  di 

Eropa dan Jepang, tarif rumah sakit seringkali sangat dipengaruhi oleh 

peraturan  pemerintah,  baik  langsung maupun  tidak  langsung.    Bahkan  di 

negara Amerika juga ada ketentuan pemerintah yang mengekang rumah sakit 

meningkatkan tarifnya pada batas tertentu yang ditetapkan tiap tahun.   Di 

Indonesia misalnya, tarif perawatan di kelas III ditentukan oleh Kanwil 

Kesehatan setempat. Tujuannya adalah terjadinya subsidi silang di rumah 

sakit swasta atau rumah sakit swadana. 

Di rumah sakit pemerintah, tarif tersebut tentu saja disubsidi oleh 

anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah.  Hal ini dimaksudkan untuk 

menjamin bahwa masyarakat kelas bawah dapat terlayani dengan biaya yang 

terjangkau.  Namun dalam perakteknya, seringkali justru yang lebih mampu 

yang  menikmati  tarif   subsidi  ini.     Sebagai   contoh  misalnya,  banyak 

perusahaan yang mengganti biaya perawatan karyawannya hanya pada 

perawatan kelas III.
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Perusahaan tentu saja tidak boleh dianggap sebagai masyarakat tidak 

mampu, oleh karenanya mereka seharusnya memberikan penggantian pada 

kelas diatasnya yang tidak mendapat subsidi dari pasien yang mampu maupun 

dari pemerintah. 

Sedangkan dasar strategi penetapan tarif adalah antara lain: 

 
a.    Berorientasi kepada biaya 

 
Penetapan tarif biasanya dilakukan berdasarkan biaya ditambah mark-up 

yaitu dilebihkan dari biaya yang dikeluarkan. Strategi ini banyak 

digunakan karena sifatnya lebih pasti daripada berdasarkan kebutuhan. 

Penetapan tarif dengan cara ini dianggap wajar oleh konsumen dan 

persaingan. 

b.    Berorientasi kepada kebutuhan 

 
Penetapan tarif lebih menekankan kebutuhan dari pada biaya dan harga 

ditetapkan.berdasarkan   preferensi   pasien   terhadap   produk   tersebut. 

Bentuk strategi ini adalah diskriminasi harga tetap produk, atau waktu 

layanan. Untuk melaksanakan strategi ini, perlu diidentifikasi segmen 

pasar yang sensitif terhadap perubahan harga. Masalahnya dalam 

pelayanan kesehatan dengan mekanisme pembayaran out-of-pocket, 

walaupun terjadi perubahan harga, prioritas utama adalah  pada aspek 

kuratifnya dan persepsi bahwa mutu simetris dengan harga. Ada uang ada 

ada pelayanan berkualitas. 

c.    Berorientasi kepada pesaing 

 
Penetapan tarif ini tidak berorientasi pada biaya  ataupun permintaan- 

permintaan,tetapi menetapkan tarif apakah di atas, di bawah atau dengan
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tarif pesaing. Bentuk strategi adalah dengan menghitung rata-rata antar 

pesaing (average rate imitative pricing). Hal ini disebabkan kesulitan 

dalam menghitung biaya satuan atau kecenderungan pembagian pasar 

antarpesaing untuk mendapatkanpenghasilan yang adil. 

d.    Berdasarkan pembayaran maksimal 

 
Penetapan tarif ini dilakukan berdasarkan batas atas yang mampu dibayar 

pihak ketiga. Sebenarnya cara ini merupakan bentuk penyimpangan dari 

penetapan tarif berdasarkan permintaan dan seringkali mencerminkan 

keinginan prodiver untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak secara 

sepihak 

 

 
 

2.2  Hasil Penelitian Sebelumnya atau  Terdahulu 

 
Penelitian terdahulu sudah dilakukan oleh Eka Novian Hidayat, 2011 dengan 

Judul Activity Based Costing System Sebagai Alternatif Penentuan Harga Pokok 

Jasa Rawat Inap Pada Rumah Sakit Umum Aisyiyah Kudus dengan hasil penelitian 

Sebagai berikut : 

Perhitungan Harga Pokok Produksi Sangat Penting dilakukan untuk 

menetukan harga jual, ketidak akuratan dalam pembebanan biaya, 

sehingga tidak mengakibatkan apabila metode perhitungan harga 

pokok yang digunakan tidak sesuai untuk diterapkan di era modern 

seperti ini, maka akan terjadi distorsi biaya. Distorsi timbul karena 

adanya kesalahan penentuan biaya, pembuatan keputusan, 

perencanaan dan pengendalian. Kelemahan tersebut dapat diperbaiki 

dengan   menggunakan   perhitungan   harga   pokok   menggunakan 

Activity Based Costing sesuai aktivitas yang dilakukan melalui 

pemilihan cost driver  yang tepat. Selama ini Rumah Sakit Umum 

Aisyiyah Kudus dalam menetapkan tarif jasa Rawat inapnya tidak 

menggunakan perhitungan harga pokok, namun dengan cara 

mempertimbangkan tarif rumah sakit lain di Kudus dan daya beli 

masyarakat. Cara tersebut mempunyai banyak kelemahan. Penelitian 

di RSU Aisyiyah  meneliti kemungkinan diterapkan metode Activity 

Based  Costing  yang  lebih  akurat  dengan  harapan  dapat  dipakai
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sebagai  salagh  satu  alternatif  dalam  penentuan  tarif  rawat  inap 

dimasa mendatang. 

 
Data untuk penelitian menggunakan data sekunder yang dilengkapi 

dengan data yang didapat melalui wawancara dari berbagai bagian di 

RSU Aisyiyah Kudus selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis 

data yang digunakan adalah uji beda dengan menggunakan Paired 

Sample T-Test untuk mengetahuai ada atau tidaknya perbedaan tarif 

rawat inap  yang ditetapkan RSU Aisyiyah   Kudus dengan harga 

pokok tarif rawat inap menggunakan perhitungan metode Activity 

Based Costing. 

 
Hasil Uji Paired Sample T-Test rata-rata tarif rawat inap yang 

ditentukan Aisyiyah RSU Kudus dari kelas VIP, Kelas 1, Kelas 2, 

Kelas 3 menunjukkan terdapat perbedaan signifikan terhadap rata- rata 

harga pokok tarif rawat menggunakan metode Activity Based Costing 

dari kelas VIP, Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3. Tarif rawat inap yang 

ditetapkan RSU Aisyiyah Kudus jauh lebih Tinggi jika dibandingkan  

dengan  harga pokok  tarif  rawat  inap menggunakan metode Activity 

Based Costing. 

 
Kesimpulan yang dapat di ambil berdasarkan hasil penelitian diatas 

adalah terdapat perbedaan antara tarif rawat inap yang ditetapkan RSU 

Aisyiyah dengan harga pokok tarif rawat inap yang menggunakan  

perhitungan  metode  Activity Based  Costing.  Saran yang berkaitan 

dengan hasil penelitian ini yaitu RSU Aisyiyah perlu meninjau kembali 

metode penetapan tarif rawat inapnya dengan mencoba  menerapkan  

sistem  perhitungan  biaya  metode  Activity Based Costing agar 

mampu menghasilkan tarif yang lebih tepat. 

 
Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan 

peneliti sekarang ini dapat dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut : 

Persamaan  :   Mempunyai    penelitian    dengan    tujuan    yang    sama 

seperti mengetahui perbedaan hasil perhitungan biaya 

menggunakan metode yang dipakai RSU Aisyiyah dengan 

metode Activity   Based   Costing   serta   apakah   ada 

kemungkinan untuk   diterapkan metode Activity Based 

Costing di masa depan.
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Perbedaan   : 

 
1. Judul penelitian dan pembahasan 

a. Penelitian sekarang : 

Penerapan Activity Based Costing System sebagai dasar 

penerapan tarif jasa rawat inap (Studi kasus pada RSIA 

Mardi Waloeja) 

 
b.    Penelitian Terdahulu 

 
Activity Based Costing System Sebagai Alternatif 

Penentuan Harga Pokok Jasa Rawat Inap Pada Rumah 

Sakit Umum Aisyiyah Kudus 

2.    Tujuan Penelitian 

 
a.    Penelitan sekarang : 

 
Mengetahui   perbedaan  tarif jasa rawat inap dengan 

perhitungan dengan menggunakan akuntansi tradisional 

dan Activity Based Costing System  pada RSIA Mardi 

Waloeja 

b.    Penelitian terdahulu : 

 
Meneliti kemungkinan diterapkan metode Activity Based 

Costing yang lebih akurat dengan harapan dapat dipakai 

sebagai salagh satu alternatif dalam penentuan tarif rawat 

inap dimasa mendatang. 

3.    Obyek Penelitian 

 
a.    Penelitan sekarang : 

 
Penelitian dilaksanakan di RSIA Mardi Waloeja



33  

 

 

 
 
 

b.    Penelitian terdahulu : 

 
Penelitian dilakukan di RSU Aisyiyah Kudus 

 
 
 

 

2.2.1   Aplikasi   Penentuan   Harga   Jual   Kamar   Pada   Perusahaan   Jasa 

 
Perhotelan Menggunakan Metode Activity Based Costing 

 
Ami Fauzijah, M.Yasir Zain, 2005. Penelitian ini bertujuan untuk 

membangun aplikasi yang dapat digunakan untuk menentukan harga jual kamar 

pada  perusahaan  jasa  perhotelan  berdasarkan  Activity Based  Costing.  Metode 

Activity Based Costing yang hadir ditengah-tengah cukup membantu mengurangi 

overcosting atau undercosting yang diakibatkan oleh distorsi dalam pembebanan 

biaya. Pembangunan aplikasi penentuan harga jual kamar menggunakan metode 

Activity Based  Costing  diharapkan  menjadi  alat  bantu  pengelola  hotel  untuk 

menentukan harga jual kamar. Pendataan biaya yang dikelompokkan dalam 

beberapa kategori dan cost driver dilakuka tiap periode (perbulan) selama satu 

tahun. Dari data-data yang telah tersimpan akan didapat harga pokok dan setelah 

ditambah dengan komponen lain seperti Mark-up dan VAT (Value Added Tax), 

maka akan didapat harga jual kamar. 

Persamaan  :     Memiliki  persamaan  dalam  penggunaan  metode  Activity 

Based Costing untuk nendapatkan hasil yang lebih akurat 

dalam penentuan harga pokok tarif sewa kamar. 

Perbedaan   : 

 
1. Judul penelitian dan pembahasan 

a. Penelitian sekarang :
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Penerapan Activity Based Costing System sebagai 

dasar penerapan tarif jasa rawat inap (Studi kasus 

pada RSIA Mardi Waloeja) 

b.   Penelitian Terdahulu 

 
Aplikasi Penentuan Harga Jual Kamar Pada 

Perusahaan Jasa Perhotelan Menggunakan Metode 

Activity Based Costing 

 

 
 

2.    Tujuan Penelitian 

 
a.   Penelitan sekarang : 

 
Mengetahui      perbedaan   tarif   jasa   rawat   inap 

dengan  perhitungan  dengan  menggunakan 

akuntansi  tradisional  dan  Activity Based  Costing 

System pada RSIA Mardi Waloeja 

b.   Penelitian terdahulu : 

 
Membangun aplikasi yang dapat digunakan untuk 

menentukan harga jual kamar pada perusahaan jasa 

perhotelan berdasarkan Activity Based Costing.
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2.3  Kerangka Pemikiran 

 
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

Rumah Sakit Ibu & Anak 

Mardi Waloeja 
 
 

 

Analisis Sistem Perhitungan Biaya 

dalam Penentuan Tarif Rawat Inap 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penetapan Tarif secara Tradisional Penetapan Tarif secaraActivity 

Based Costing SystemSytem
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analisis Perbandingan 

 
 

 

Simpulan 
 
 

 

Saran 
 

 
 

Sumber : diolah peneliti
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BAB  III 

 
METODE PENELITIAN 

 
 
 

3.1  Objek Penelitian 
 

Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah laporan 

perhitungan tarif inap yang masih menggunakan sistem biaya tradisional untuk 

memperoleh  gambaran  perhitungan  unit  cost  untuk  layanan  rawat  inap  dan 

laporan biaya-biaya yang berhubungan dengan penerapan tarif inap. 

Penelitian ini mengambil tempat penelitiannya, yakni di RSIA Mardi 

Waloeja  di  Jl.Kauman  No  1  Malang.  Penulis  mengambil  lokasi  penelitian  di 

rumah Sakit ini karena merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memiliki 

karakteristik yang sedikit berbeda. Disatu sisi rumah sakit merupakan salah satu 

badan usaha yang bersifat sosial namun disisi lain rumah sakit juga beririentasi pada 

keuntungan sehingga menarik untuk dikaji. Waktu penelitian diawali mulai dari 

bulan Januari 2010 sampai Desember 2010, bekerjasama pada dengan Bagian 

Keuangan dan Manager Operasional RSIA Mardi Waloeja. 

 

 
 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

 
Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah: 

 
a. Data  kuantitatif,  yaitu  data  berupa  angka-angka  laporan  keuangan  rumah 

sakit. Selain   itu,   data   kuantitatif   juga   berupa   data   biaya-biaya   yang 

dikeluarkan   dalam  melaksanakan  kegiatan  pelayanan  jasa.   Data biaya- 

biaya tersebut adalah data biaya tetap dan biaya variabel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36
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b. Data kualitatif,  yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian  dalam bentuk 

informasi  baik  secara  lisan  maupun  tulisan  seperti  struktur  organisasi 

dan pembagian tugas. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini: 

 
a. Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  objek  penelitian.  Data  jenis 

ini diperoleh  dari  observasi,  wawancara,  dan  konsultasi  terhadap  pihak- 

pihak yang bersangkutan. 

b. Data sekunder yaitu data  yang  diperoleh dari sumber-sumber  tertulis berupa 

data laporan keuangan rumah sakit khususnya laporan rugi serta data 

pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

penulisan   ini.   Data   tersebut   meliputi:   data   biaya   tetap,   data   biaya 

variabel, data pendukung jumlah pasien rawat inap, data   pendukung lama 

hari pasien, data  pendukung  jumlah  dan  luas  kamar rawat  inap,  dan  data 

tarif  konsumsi tiap kelas. 

 

 
 

3.3  Definisi Operasional 

 
1.    Pengertian Penerapan 

 
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  pengertian  penerapan 

adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat 

bahwa,  penerapan  adalah  suatu  perbuatan  mempraktekkan  suatu  teori, 

metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu 

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah 

terencana dan tersusun sebelumnya.
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2.    Pengertian Activity Based Costing System 

 
Definisi Activity Based Costing menurut Horngren dan Foster (2003:39) 

adalah: “An approach to costing that focuses on activities as the fundamental 

cost objects. It uses the costs these activities as the basis for assigning  costs 

to other”. cost objects such as products, services or customer”. 

Menurut Mulyadi (2003:40) Activity Based Costing systems adalah : “ sistem 

informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang 

aktivitas untuk memungkinkan personel perusahaan melakukan pengelolaan 

terhadap aktivitas”. 

Garrison dan Noreen (2003:316) mendefinisikan Activity Based Costing 

sebagai berikut: “Activity Based Costing is a costing method that is designed 

to provide managers cost information for strategic and other decision that 

potentially affect capacity and therefore fixed costs”. 

Menurut  Hansen dan  Mowen  (2003:122)  adalah:  “Activity Based  Costing 

systems first trace cost to activities then to product….”. 

Hilton, Maher, dan Selto (2006:14) memberikan pengertian Activity Based 

Costing sebagai berikut: “Activity Based Costing or ABC is a costing method 

that first assigns costs to activies and then to goods services based on how much 

each good or service use the activities”. 

 
Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Activity Based 

Costing adalah suatu pendekatan terhadap sistem akuntansi yang memfokuskan 

pada aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi produk, dimana aktivitas 

tersebut merupakan titik akumulasi biaya yang mendasar.
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3.    Pengertian Tarif Rumah Sakit 

 
Tarif Rumah Sakit adalah nilai suatu jasa pelayanan yang ditetapkan dengan 

ukuran sejumlah uang berdasarkan pertimbangan bahwa dengan nilai uang 

tersebut sebuah rumah sakit bersedia memberikan jasa kepada pasien. 

 

 
 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan : 

 
1.    Wawancara 

 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban 

responden dicatat atau direkam dengan alat perekam..Dalam hal ini penulis 

mengumpulkan data dan dokumen yang dibutuhkan dengan mengajukan 

pertanyaan pertanyaan seputar penelitian kepada informan atau ahli 

dibidangnya untuk memperoleh  informasi yang akurat. 

2.    Observasi 
 

Observasi atau pengamatan  kegiatan adalah setiap kegiatan untuk 

melakukan  pengukuran,  pengamatan  dengan  menggunakan  indera 

penglihatan yang berarti tidak mengjukan pertanyaan-pertanyaan. Dalam hal 

ini penulis melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian dan melakukan 

dokumentasi yang dianggap penting. 

3.    Studi Pustaka 
 

Penulis mengumpulkan data melalui sumber bacaan, media teknologi dan 

dokumen internal perusahaan yang berkaitan dengan RSIA Mardi Waloeja 

dan Activity Based Costing.
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3.5 Teknik Analisis Data 
 

Dalam     penulisan     penelitian  ini,     penulis     menggunakan     metode 

deskriptif komparatif   yaitu   menjelaskan,   meringkaskan   berbagai   kondisi, 

situasi    dan  variable  yang    timbul    di    masyarakat,    yang    menjadi    obyek 

penelitian,  berdasarkan  apa  yang terjadi. Kemudian membandingkannya dengan 

kondisi, situasi ataupun variabel yang diterapkan oleh objek penelitian. 

Langkah-langkah yang   dilakukan   dalam   penulisan skripsi   ini   adalah 

sebagai berikut: 

a.    Melakukan analisis tarif rawat inap rumah sakit saat ini. 

 
b. Menetapkan metode biaya berdasarkan Activity Based Costing System dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

 Mengidentifikasi  biaya  dan  aktivitas  sumber  daya.  Langkah  pertama 

dalam  merancang  Activity Based Costing ,  adalah  melakukan analisis 

aktivitas   untuk   mengidentifikasi   biaya   sumber   daya   dan aktivitas 

perusahaan. 

 Membebankan biaya sumber daya pada aktivitas. Activity Based Costing 

System menggunakan penggerak  biaya  konsumsi  sumber  daya  untuk 

membebankan   biaya sumber   daya   ke   aktivitas.   Karena   aktivitas 

memicu  timbulnya  biaya dari  sumber  daya  yang  digunakan  dalam 

operasi,  suatu  perusahaan harus  memilih  penggerak  biaya  konsumsi 

sumber  daya berdasarkan hubungan sebab-akibat. 

 Membebankan  biaya  aktivitas  pada  objek  biaya.  Langkah  terakhir 

adalah membebankan biaya aktivitas atau tempat penampungan biaya 

aktivitas pada output berdasarkan penngerak biaya konsumsi aktivitas
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yang  tepat.  Output  adalah  objek  biaya  dari aktivitas  yang  dilakukan 

perusahaan atau organisasi. 

c. Dengan  melakukan  langkah  pada  point (b)  maka  dapat  diketahui  tarif 

rawat inap Activity Based Costing yang akurat. 

d.    Membandingkan tarif inap rumah sakit berdasarkan dengan realisasi.
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BAB   IV HASIL 

PENELITIAN 

 

 
 

4.1       Gambaran Umum Objek Penelitian 

 
4.1.1    Sejarah Singkat 

 
Rumah Sakit Ibu & Anak Mardi Waloeja merupakan salah satu rumah 

sakit bersalin yang terdapat di kota Malang. Rumah Sakit Ibu & Anak Mardi 

Waloeja didirikan tahun 1927 namun secara resmi baru ditetapkan dengan Surat 

Penetapan Gouvernour Generaal Hindia Belanda No. l9, Tjipanas, 27 September 

1933 yang diajukan oleh Tuan J.W. Bek. Semula Rumah Sakit Ibu & Anak Mardi 

Waloeja hanya berbentuk perkumpulan, yang pada Surat Penetapan tersebut disebut 

Perkumpulan untuk Perawatan Lingkungan di Malang atau Vereeniging voor  

Wijkverpleging te Malang (Perkumpulan untuk Perawatan di Lingkungan 

Malang)  yang dipimpin oleh seorang dokter Belanda. 

Pada Anggaran Dasar Vereeniging voor Wijkverpleging disebutkan bahwa 

perkurnpulan ini bertujuan memberi pertolongan dan perawatan di rurnah kepada 

orang-orang sakit dan wanita-wanita yang bersalin dengan tidak memandang bangsa 

dan agama dengan mendahulukan orang yang tidak/kurang maju. Dan untuk orang-

orang yang kurang mampu, perawatan diberikan dengan tidak memungut biaya, 

dalam keadaan-keadaan lain akan dipungut biaya sesuai dengan kemampuan 

menurut tarif yang ditentukan. 

Setelah Indonesia merdeka, pimpinan Vereeniging voor Wijkverpleging 

tersebut menyerahkan seluruhnya kepada salah seorang karyawan yang statusnya 

sebagai bidan, yaitu lbu Soewati. Karena Ibu Soewati merasa bahwa rurnah sakit 
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yang diserahkan kepadanya adalah milik Tuhan, maka Ibu Soewati pun 

menyerahkan rumah sakit ini kepada gereja  yaitu Gereja Kristen Jawi Wetan 

(GKJW). 

Pada Anggaran Dasar Vereeniging voor  Wijkverpleging  yang dibuat di 

Malang  tanggal  3  April  1959  nama  Mardi  Waloeja  sudah  mulai  digunakan. 

Hingga sekarang Rurnah Sakit Ibu & Anak Mardi Waloeja di bawah naungan 

Yayasan Kesehatan Gereja Kristen Jawi Wetan daerah Malang. Dalam 

perkembangan selanjutnya, RSB Mardi Waloeja Kauman meningkatkan 

pelayanannya menjadi Rumah Sakit Ibu & Anak mardi Waloeja. 

 

 
 

4.1.2    Organisasi 

 
A. Struktur Organisasi 

 
Berikut ini struktur organisasi Rumah Sakit Ibu & Anak Mardi Waloeja : 

 
Gambar 4.1 

 

Struktur Organisasi 
 

Rurnah Sakit Bersalin Mardi Waloeja 
 

Tahun 2010 
 

 
 

Sumber: Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja, Malang
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B. Uraian Tugas 
 

Berikut ini adalah uraian tugas dalam struktur organisasi Rumah Sakit Ibu 

 
& Anak Mardi Waloeja Malang: 

 
1.    Direktur memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
Bersama dengan Wakil Direktur memprogram serta membuat kebijaksanaan- 

kebijaksanaan agar rumah sakit bisa tetap jalan dan berkembang. 

2.    Wakil Direktur memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
Mendapat  wewenang  penuh  dari  Direktur  untuk  melakukan/ 

mensosialisasikan program-program tersebut kepada kepala bagian rnasing- 

rnasing, atau kepada kepala seksi. 

3.    Pastoral memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
Membina  kerohanian  khususnya  kepada  karyawan,  disamping  itu 

jugapastoral mempunyai tugas sebagai pendampingan pada pasien yang 

mernerlukan. 

4. Pelayanan   medis   perawatan   memiliki   uraian   tugas   sebagai   berikut: 

Bertanggung jawab atas tugas yang dilakukan oleh bagian kamar obat,  rekam 

medis, rawat jalan, dam rawat inap. 

5.    Kamar obat memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
Bertanggung jawab atas penyediaan obat-obatan untuk aktivitas rumah sakit. 

 
6.    Rekam Medis uraian tugas sebagai berikut: 

 
a.    Mencatat keseluruhan data-data pasien. 

 
b. Pelaporan aktivitas rumah sakit kepada Dinas Kesehatan, misalnya jenis 

penyakit, jumlah pasien, dan kasus-kasus lain.
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7.    Rawat jalan uraian tugas sebagai berikut: 

 
Melayani pasien yang memerlukan perawatan secara berkala (rawat jalan), 

misalnya pemeriksaan dan tindakan medis yang dibutuhkan, melayani resep 

serta pembayaran rawat jalan. 

8.    Rawat Inap memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
1.    Melayani/merawat pasien sesuai dengan prosedur tetap masing-masing 

 
(ruang anak, ruang bersalin). 

 
2.    Melayani dokter saat dokter berkunjung. 

 
9.    Penunjang Medis memiliki uraian tugas sebagai be:ikut: 

 
Bertanggung jawab atas tugas yang dilakukan oleh bagian laborat, gizi, dan 

linen. 

10.  Laborat uraian tugas sebagai berikut: 

 
1. Melakukan pemeriksaan baik dari dewasa, anak dan poliklinik (pasien 

dalam). 

2.    Melayani pemeriksaan pasien luar. 

 
11.  Gizi memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
1. Melayani  kebutuhan  pasien  dalam  hal  ini  menu  makanan  yang  akan 

diberikan pada pasien yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit ini. 

2.    Melayani kebutuhan karyawan. 

 
12.  Linen memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
1.    Menangani perlengkapan atau cucian pasien. 

 
2. Menangani  perlengkapan  rumah  sakit  yang  dibutuhkan  oleh  masing- 

masing ruangan.
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3.    Menginventarisir perlengkapan rumah sakit yang berkaitan dengan linen. 

 
13.  Bagian Umum Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
Bertanggung jawab atas tugas yang di lakukan oleh bagian Sekretariat, Sub 

 
Bagian Keuangan, URT / IPS / Transportasi dan Resepsioni / Security. 

 
14.  Sekretariat memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

Pencatatan keluar masuk surat. 

15.  Sub Bagian Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
1.    Mengevaluasi bersama untuk penyusunan anggaran. 

 
2.    Bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas Administrasi dan 

 
Kasir. 

 
16.  Administrasi memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
1.    Membukukan transaksi-transaksi dari Kasir. 

 
2.    Merekap seluruh transaksi. 

 
3.    Melaksanakan pelaporan keuangan pada pimpinan/direktur. 

 
17.  Kasir memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
Menangani proses keluar masuknya uang misalnya operasional rumah sakit, 

pembayaran pasien, belanja dapur, pembayaran obat dan lain-iain. 

18.  Penyusun Anggaran memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
1.    Membuat anggaran tahunan. 

 
2. Mengevaluasi  anggaran  tiap  Triwulan  (3  bulan)  dikaitkan  dengan 

realisasi. 

3.    Mengevaluasi anggaran tiap 6 bulan dikaitkan dengan realisasi. 

 
4.    Mengevaluasi anggaran tiap 1 tahun dikaitkan dengan realisasi.



47  

 

 

 
 
 

19.  URT / IPS / Transportasi memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
1.    Perawatan keseluruhan fisik rumah sakit (gedung dan perabotan). 

 
2.    Sarana penunjang untuk pasien (ambulan). 

 
20.  Resepsionis / Security memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
1.    Menerima telepon. 

 
2.    Menerima tamu. 

 
3.    Memberikan informasi secara umum mengenai rumah sakit. 

 
4.    Bertauggung jawab terhadap keamanan rumah sakit. 

 
 
 

 

4.1.3   Personalia 

 
A.   Jumlah Pegawai 

 
Rumah Sakit Ibu & Anak Mardi Waloeja memiliki 74 orang pegawai ydan 

terbagi  menjadi  2  bagian,  yaitu  bagian  Medis  dan  Non  Medis.  Untuk  lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Jumlah Pegawai Tetap 

Medis 

Tahun 2010 
 

Jabatan Jumlah 

(Orang) 

Dokter 5 
Bidan 3 

Akper 8 

SPK 6 

POS 14 

Analis 2 

Asisten Apoteker 1 

Jumlah 39 
Sumber: Rumah Sakit Ibu & Anak Mardi Waloeja, Malang 

Diolah oleh peneliti
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Tabel 4.2 

Jurnlah Pegawai Tetap 

Non Medis 

Tabun 2010 
 

Jabatan Jumlah 
(Orang) 

Keuangan 4 
Rekam Medis 1 

IPS 4 

Gizi 7 

Linen 8 

Resepsionis 3 

Keamanan 1 

Driver 2 

Kamar Obat 5 

Jumlah 35 
Sumber: Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja, Malang 

Diolah oleh peneliti 
 
 
 

 

B.  Jam Kerja dan Hari Kerja 

 
Karena Rumah Sakit Ibu & Anak Mardi Waloeja merupakan suatu badan 

usaha yang memberikan jasa pelayanan pada masyarakat dalam bidang kesehatan 

selarna 24 jam, maka jam kerja pegawai diatur sebagai berikut: 

1. Untuk  pegawai  di  bagian  Rawat  lnap,  Seccurity dan  Front  Office  dibagi 

menjadi 3 shift yaitu shift pagi jam 07.00-14.00, shift sore jam 14.00-21.00 dan  

shift  malam  jam  21.00-07.00.  Hari  kerjanya  adalah  Senin  sampai Minggu, 

tetapi masing-lasing pegawai hanya dikenai 6 hari aktif . 

2. Untuk pegawai di bagian Rekam Medis, Rawat Jalan dan Bagian Umum & 

Keuangan, jam kerjanya dimulai jam 07.00 hingga 14.00. Dengan hari kerja 

Senin sampai Sabtu. 

3. Untuk pegawai di bagian Penunjang Medis, jam kerjanya dimulai jam 07.00 

hingga  14.00  dengan  hari  kerja  Senin  sampai  Minggu.  Pada  bagian  ini 

niasing-masing pegawai hanya dikenai 6 hari kerja, tetapi diatur sedemikian
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rupa supaya pegawai-pegawai tersebut dapat melayani masyarakat setiap hari 

 
(Senin-Minggu). 

 
 
 

 

4.1.4 Produksi 

 
A. Jenis Layanan 

 
Pada perusahaan yang memproduksi barang, akan didapati proses-proses 

produksi dari pengolahan bahan baku hingga menjadi barang jadi. Akan tetapi 

pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa tentu saja hasil akhirnya adalah jenis-

jenis pelayanan atau jasa yang diberikan pada konsumen. 

Rurnah Sakit Ibu & Anak Mardi Waloeja merupakan salah satu badan 

usaha yang bergerak di bidang jasa khususnya di bidang kesehatan. Rurnah Sakit 

Ibu & Anak Mardi memberikan jasanya berupa pelayanan-pelayanan yang dapat 

dinikmati oleh konsumennya dalam hal ini pasien. 

Berikut ini adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit 

 
Ibu & Anak Mardi Waloeja: 

 
1.    Poliklinik umum dan kesehatan ibu & anak,  melayani : 

 
1. Pemerikasaan kesehatan dan pegobatan untuk pasien umum. 

 
2. Pemerikasaan  kesehatan  dan  pegobatan  untuk  bayi,  balita,  anak  dan 

remaja. 

3. Pemeriksaan kehamilan.. 

 
4. Pemeriksaan setelah melahirkan 

 
5. Pelayanan Keluarga Berencana 

 
6. Pemeriksaan Pap Smear 

 
7. Imunisasi bayi, anak dan dewasa.
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8. Konsultasi menyusui dll. 

 
2. Pemerikasaan  dan  perawatan  kehamilan  dan  penyakit  kandungan  oleh 

Spesialis Kandungan dan kebidanan termasuk pemeriksaan dengan USG dan 

NST / CTG (untuk mengetahui kesejahteraan janin) 

3.    Pemeriksaan dan perawatan bayi dan anak oleh Spesialis Anak 

 
4. Konsultasi atau rujukan kepada dokter spesialis/subspesialis (bedah umum, 

THT, penyakit dalam, jantung anak,dll. 

5.    Perawatan ibu hamil, meliputi : 

 
1.    Persalinan normal 

 
2.    Persalinan normal dalam air (water birth) 

 
3.    Persalinan dengan sectio caesare 

 
4.    Senam hamil dan senam nifas atau pasca operasi 

 
6.    Pemeriksaan laboratorium. 

 
7.    Kamar Obat: 

 
1.    Resep Luar : melayani resep dari dokter praktek. 

 
2.    Resep Dalam : melayani resep rawat inap. 

 
8.    Pelayanan ambulan 24 jam ( antar jemput pasien). 

 
9.    Pengurusan Akte Kelahiran bayi. 

 
 
 

 

4.1.5. Fasilitas 

 
Dalam usahanya untuk memberikan pelayanan yang baik pada pasien, 

khususnya pasien rawat inap maka Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardi Waloeja 

menyedialaan fasilitas-fasilitas yang dapat dipergunakan oleh pasiennya saat 

dirawat inap di Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardi Waloeja.
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Fasilitas-fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja 

secara umum adalah sebagai berikut: 

1.    Tempat tidur pasien. 

 
2.    Kasur: Spring Bed, Electric Bed. 

 
3.    Kursi sofa. 

 
4.    Kursi tamu. 

 
5.    Lemari pojok. 

 
6.    Lemari pakaian 3 pintu. 

 
7.    Lamari / meja snack. 

 
8.    AC. 

 
9.    TV 20 inch, 17 inch dan 14 inch. 

 
10.  Telepon. 

 
11.  Kulkas. 

 
12.  Kamar mandi dengan fasilitas shower dan air hangat. 

 
13.  Wastafel. 

 
14.  Tempat Rias. 

 
15.  Meja makan pasien (dorong). 

 
16.  Tempat tidur lipat bagi penunggu/keluarga. 

 
17.  Wifi area 

 
Namun karena pada Rumah Sakit Ibu & Anak Mardi Waloeja untuk rawat 

inap anak dan rawat inap eewasa terbagi dalam berbagai kelas, rnaka tentu saja 

fasilitas   yang  tersedia  untuk  rnasing-masing  kelas  berbeda  sesuai  dengan 

kelasnya. Berikut ini adalah daftar fasilitas dan tarif untuk rawat inap anak dan rawat 

inap dewasa :
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Tabel 4.3 

Daftar Fasilitas dan Tarif 

Rawat Inap Dewasa Tabun 2010 
 

Kelas Tarif/Hari Fasilitas 

(Rp.) 

VIP 400.000 1  tempat  tidur  pasien,  1  set 
kursi sofa, 1 set kursi tamu, 1 set 

lemari pojok, AC, TV, telepon, 

kulkas, kamar mandi berada 

dalam  satu  ruangan.  1 set meja 

makan pasien(dorong) dan 1 set 

tempat tidur lipat bagi 

penunggu/ keluarga. 

 

I 
 

300.000 
 

1  tempat  tidur  pasien,  1  set 

kursi sofa. I set lemari pojok, 
  AC, l set kursi 1   set   TV   17 
  inch,  kulkas,  telepon,  kamar 
  mandi    berada    dalam    satu 
  ruangan,   1   set   meja   makan 
  pasien    (dorong),    satu    set 
  tempat   tidur   bagi   penunggu 

atau keluarga. 

 

II A 
 

200.000 
 

1 tempat tidur pasien, 1 set TV 

14 inch, 1 set kursi tamu, AC, 

kulkas,telepon, lemari pakaian, 

meja makan pasien (dorong), 

kamar mandi di dalam. 

 

II B 
 

150.000 
 

2 tempat tidur pasien, 2 meja 

makan pasien, 1 set pesawat 

televisi, 1 lemari pakaian 3 

pintu, 2 lernari/meja sna ck, 1 

set kursi tamu, kamar mandi di 

dalam. 

 

III A 
 

75.000 
 

2 tempat tidur pasien, 2 lemari 

pakaian kecil. kamar mandi di 

luar. 

 
III B 

 
50.000 

 
6 tempat tidur pasien, lemari. 

pakaian, kamar mandi di luar. 

Sumber : Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja, Malang 
Diolah oleh peneliti
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4.1.6.  Pemasaran 
 

Pemasaran merupakan bagian penting dalam kehidupan suatu perusahaan. 

Bauran pemasaran meliputi Product, Price, Place dan Promotion. Yang dimaksud 

dengan product adalah hasil produksi, dalam hal ini product dari Rumah Sakit Ibu 

dan  Anak  Mardi  Waloeja  adalah  jasa  pelayanan  yang  diberikan  pada  pasien 

Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja. 

Yang kedua, bagaimana menentukan harga, yaitu harga/tarif pelayanan di 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardi Waloeja. Tarif yang dikenakan pada pasien 

oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardi Waloeja ini ditentukan berdasarkan fasilitas-

fasilitas yang dapat dinikmati oleh pasien dimana pada setiap kelas memiliki 

perbedaan fasilitas, kemudian juga pelayanan yang diberikan oleh pegawai Rumah 

Sakit Ibu dan Anak Mardi Waloeja baik pegawai Medis maupun Non Medis. 

Misalnya saja didam hal minum obat, suster atau perawat akan melayani pasien 

sampai obat yang harus diminum itu siap diminum oleh pasien, jadi pasien tidak 

perlu repot-repot menyiapkan peralatan-peralatan misalnya sendok,  gelas,  air  dan  

obat-obatan  yang  harus  diminumnya  karena  semuanya sudah disiapkan oleh 

suster. Selain yang mempengaruhi tarif pelayanan pasien adalah  obat-obatan  yang  

digunakan  oleh  pasien.  Antara  pasien  satu  dengan lainnya memiliki keadaan 

kesehatan yang berbeda. Perbedaan keadaan kesehatan ini yang menentukan jenis-

jenis obat yang harus dikonsumsi. Harga obat pun berbeda satu sarna lain, sehingga 

antara satu pasien dengan pasien lainnya tarif obatnya  berbeda  sehingga  tarif  

keseluruhan  perawatannya  akan  berbeda  pula untuk masing-rnasing pasien.
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Place menunjukkan bagaimana distribusi produk tersebut dilaksanakan. 

Untuk Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja, distribusi yang digunakan untuk 

memasarkan jasanya adalah secara langsung kepada rnasyarakat yang 

rnembutuhkan pelayanan kesehatan yang disediakan Rumah Sakit Bersalin Mardi 

Waloeja. 

Dan yang terakhir adalah Promotion. Promosi yang dilakukan oleh Rumah 

Sakit Bersalin Mardi  Waloeja untuk memasarkan jasanya adalah dengan  cara 

sebagai berikut: 

1.    Pemberian brosur. 

 
2. Pemberian  bingkisan   bagi   pasien-pasicn   Rumah  Sakit   Bersalin   Mardi 

Waloeja yang sedang rawat inap maupun rawat jalan, misalnya berupa tas bayi, 

kotak pensil dan lain-lain. 

3.   Pengiriman   Surat   Pemberitahuan   bagi   pasien   rawat   jalan,   misalnya 

 
Pernberitahuan mengenai jadwal imunisasi bayi. 

 
4. Kerjasarna  dengan  instansi-instansi  dalam  hal  pelayanan  kesehatan  bagi 

karyawan  instansi-instansi  tersebut,  seperti  Bank  Mandiri,  Bank  Niaga, 

Kantor Pos. 

 
 

4.2      Diskripsi Hasil Penelitian 

 
Penelitian ini membutuhkan data-data pendukung dari pihak rumah sakit. 

Data pendukung tersebut adalah data yang berkaitan dengan konsumsi aktivitas 

yang dilakukan selama pasien menjalani rawat inap. Adapun besarnya tarif tiap 

kelas jasa yang ditetapkan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardi Waloeja adalah :



55  

 

 

 
 
 

Tabel 4.4 

Tarif Jasa Rawat Inap Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja 

Tahun 2010 
No. Kelas Tarif / Hari (Rp.) 

1 VIP 400.000 

2 I 300.000 

3 II A 200.000 

4 II B 150.000 

5 III A 75.000 

6 III B 50.000 

Sumber : Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja 
 

 
 

Tarif yang ditetapkan oleh pihak menejemen rumah sakit tersebut adalah 

besarnya tarif rawat inap perhari oleh pasien. Tarif tersebut berlaku selama tahun 

2010 dan berlaku untuk masing-masing tipe kamar dengan harga yang berbeda 

sesuai dengan fasilitas yang diberikan. Untuk tarif yang paling mahal adalah tarif 

kamar VIP  yaitu Rp. 400.000,- sedangkan untuk tarif  yang paling terjangkau 

adalah tarif untuk kelas IIIB yaitu sebesar Rp.50.000,- 

 

 
 

4.2.1    Data pendukung Activity Based Costing 

 
Dalam menentukan tarif jasa rawat inap dengan metode activity based 

costing, data-data yang dibutuhkan antara lain adalah data biaya rawat inap, data 

pendukung jumlah pasien rawat inap, data pendukung lama hari pasien rawat inap, 

dan data podukung luas ruangan rawat inap. Karena obyek penelitian difokuskan 

pada penetapan tarif rawat inap khusus dewasa maka berikut adalah data pendukung 

activity based costing, sebagai berikut :
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Tabel 4.5 

Data Pendukung Jumlah Pasien Rawat Inap Dewasa 

Tahun 2010 
 

Tahun 

 
VIP 

 
I 

 
II A 

 
II B 

 
III A 

 
III B 

2010 32 48 71 69 76 124 

Sumber : Rumah Sakit Ibu & Anak  Mardi Waloeja, Malang 
Diolah oleh peneliti 

 

 
 

Data yang disajikan diatas tersebut memberikan informasi tentang jumlah 

pasien rawat inap dewasa selama tahun 2010 dengan jumlah pasien rawat inap 

dewasa per tipe kamar. Total keseluruhan pasien rawat inap dewasa pada RSIA 

Mardi Waloeja Malang adalah sebesar 420 pasien. 

Tabel 4.6 

Data Pendukung Lama Pasien Rawat Inap Dewasa 

Tahun 2010 

Tahun VIP I II A II B III A III B 

2010 91 137 209 205 220 308 

Sumber : Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja, Malang 
Diolah oleh peneliti 

 

 
 

Data pendukung lama pasien rawat inap dewasa memberikan informasi 

tentang berapa lama hari pasien menjalani rawat inap di rumah sakit tersebut. Data 

tersebut adalah data yang menunjukkan bahwa selama tahun 2010 total keseluruhan 

hari rawat inap pasien dewasa adalah sebesar 1.170 hari. Jumlah hari pasien rawat 

inap dewasa diklasifikasikan berdasarkan tipe kamar selama tahun 

2010.
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Berikut ini juga disajikan tentang data pendukung biaya rawat inap dewasa 

tahun 2010 : 

Tabel 4.7 

Data Pendukung Biaya Rawat Inap Dewasa 

Tahun 2010 
 

No 
 

Data Biaya 
Jumlah 

 

(dalam Rupiah) 

1. Biaya Gaji Perawat 125.743.320 

2. Biaya Konsumsi 93.277.800 

3. Biaya Listrik 4.853.405,77 

4. Biaya Air 436.875 

5. Biaya Kebersihan 20.714.940 

6. Biaya Administrasi & Umum 14.254.140 

7. Biaya Laundry 8.076.000 

8. Biaya Asuransi 1.850.000 

9. Biaya penyusutan 3.339.875 

Sumber : Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja, Malang 
Diolah oleh peneliti 

 
Penelitian ini memfokuskan pada penetapan tarif rawat inap dewasa, oleh 

karena itu data yang dibutuhkan adalah data yang hanya berkaitan dengan biaya 

rawat inap dewasa. Data pendukung biaya rawat inap dewasa di dapatkan dari 

estimasi  yang  berdasarkan  perbandingan  kapasitas  pasien  rawat  inap  dewasa, 

rawat inap anak-anak dan rawat inap bayi dengan jumlah data keseluruhan yang 

diperoleh dari RSIA Mardi Waloeja, Malang.  Daftar biaya diatas didapatkan dari 

prosentase jumlah pasien dibagi keseluruhan pasien yang masuk sejak awal tahun 

2010  hingga  akhir  tahun  2010.  Munurut  data  yang  didapatkan,  jumlah  data 

tersebut terbagi atas pasien rawat inap dewasa, pasien rawat inap bayi dan pasien 

rawat inap anak-anak.



58  

 

 

 
 
 

Berikut ini   penjelasan tentang data tarif konsumsi   pasien rawat inap 

dewasa tahun 2010 : 

Tabel 4.8 

Data Tarif Konsumsi Pasien Rawat Inap Dewasa 

Tahun 2010 
 

No 
 

Jenis Kelas 
Tarif 

 

(dalam Rupiah) 

1. VIP 20.000 

2. I 15.000 

3. IIA 15.000 

4. IIB 12.500 

5. IIIA 10.000 

6. IIIB 10.000 

Sumber : Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja, Malang 
Diolah oleh peneliti 

 
Untuk  perhitungan  biaya  konsumsi,  bagian  keuangan  juga  tidak  bisa 

memberikan informasi yang memadai untuk perhitungan tarif konsumsi pasien. 

Tarif konsumsi pasien tidak ditetapkan sebelumnya. Total biaya konsumsi yang 

ada adalah total keseluruhan biaya konsumsi semua pasien dan seluruh pegawai 

RSIA Mardi Waloeja. Untuk itu, tarif konsumsi disini dibuat berdasarkan estimasi 

berapa penetapan tarif konsumsi pasien yang dianggap sewajarnya dan sesuai tipe 

kamar. 

Berikut ini juga dijelaskan tentang data luas ruangan pasien rawat inap 

dewasa pada RSIA Mardi Waloeja Malang :
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Tabel 4.9 

Data Luas Ruangan Pasien Rawat Inap Dewasa 

Tahun 2010 
 

No 
 

Tipe Kamar 
Luas Kamar 

 

(dalam meter persegi) 

1. VIP 24 

2. I 20 

3. IIA 12 

4. IIB 24 

5. IIIA 24 

6. IIIB 32 

Sumber : Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja, Malang 
Diolah oleh peneliti 

 
Luas ruangan pasien rawat inap dewasa dikelompokkan sesuai tipe kamar. 

luas kamar yang ditampilkan dalam tabel diatas adalah luas keseluruhan kamar 

rawat  inap  untuk  pasien  dewasa.  luas  ruangan  tersebut  dihitung  berdasarkan 

ukuran ruangan tiap kamar dan dikalikan dengan jumlah kamar yang satu tipe. 

Berikut ini data penggunaan listrik ruang rawat inap dewasa tahun 2010 

berdasarkan  estimasi  dan  fasilitas  yang ditawarkan  dalam  masing-masing tipe 

ruangan : 

Tabel 4.10 

Data Penggunaan Listrik Ruang Rawat Inap Dewasa 

Tahun 2010 
No Jenis Kelas Kwh 

1 VIP 1.259,622 

2 I 1.896.354 

3 IIA 2.805,198 

4 IIB 471,5 

5 IIIA 310,2 

6 IIIB 348 

Sumber : Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja, Malang 
Diolah oleh peneliti 

 
Bagian  keuangan  tidak  memisahkan  biaya  listrik  dan  biaya  air  per 

departemen. Untuk biaya listrik dihitung berdasarkan fasilitas yang disediakan
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tiap tipe kamar dengan menghitung estimasi pemakaian listrik perhari. Sedangkan 

untuk biaya air dihitung dari kapasitas bak kamar mandi yang terdapat di kamar 

tersebut. Besarnya pemakaian listrik dan air yang disajikan dalam tabel 

menunjukkan total pemakaian listrik dan air yang dikonsumsi oleh rumah sakit 

selama tahun 2010 secara estimasi. Berikut ini adalah data penggunaan air yang 

diestimasikan berdasarkan kapasitas bak kamar mandi ruang pasien. Untuk data 

penggunaan  air  ruang  rawat  inap  dewasa  tahun  2010  disajikan  dalam  tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.11 

Data Penggunaan Air Ruang Rawat Inap Dewasa 

Tahun 2010 
No Jenis Kelas Meter kubik 

1 VIP 13,65 

2 I 20.55 

3 IIA 31.35 

4 IIB 30.75 

5 IIIA 33 

6 IIIB 46,2 

Sumber : Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja, Malang 
Diolah oleh peneliti 

 

 
 

4.3       Pembahasan dan Analisa Data 

 
Langkah-langkah yang akan diterapkan guna menghitung harga pokok rawat 

inap pada Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja sebagai berikut: 

4.3.1    Mengidentifikasi Aktivitas Dan Mendefinisikan Aktivitas 

 
Dalam  mengidentifikasi  aktivitas-aktivitas  yang  terjadi,  peneliti 

mengamati secara langsung proses dari awal orang datang untuk berobat sarnpai 

menjadi pasien rawat inap di Rumah Sakit Ibu & Anak Mardi Waloeja. Aktivitas- 

aktivitas biaya yang ada di unit rawat inap meliputi : 

1.    Aktivitas pelayanan administrasi dan umum. 

 
2.    Aktivitas pelayanan perawatan pasien.
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3.    Aktivitas pelayanan pemberian makan. 

 
4.    Aktivitas pelayanan pencucian. 

 
5.    Aktivitas pelayanan kebersihan kamar. 

 
6.    Aktivitas penginapan pasien 

 
7.    Aktivitas pemeliharaan bangunan. 

 
Berikut ini dijelaskan mengenai elemen biaya diatas sbb : 

 
1.    Aktivitas Pelayanan Administrasi Umurn 

 
Aktivitas pelayanan administrasi umum dilakukan ketika pasien tersebut 

dinyatakan perlu untuk dirawat inap. Aktivitas ini bertujuan untuk mendapatkan 

data dan informasi secara jelas tentang pasien dan tentang hal lain yang 

dianggap perlu oleh bagian pelayanan administrasi umum. Aktivitas ini dimulai 

dari registrasi nama pasien, alamat, jenis penyakit, dan tipe kamar yang dipilih 

untuk rawat inap. 

2.    Aktivitas Pelayanan Perawatan Pasien 

 
Aktivitas pelayanan perawatan pasien dilakukan oleh perawat dan bidan. 

Aktivitas ini dimulai setelah pasien dari bagian administrasi dan umum dan 

selama melakukan perawatan yang harus diterima oleh pasien. Aktivitas ini 

seperti mengantarkan pasien ke kamar rawat inap, mencatat perkembangan 

kesehatan pasien, melakukan tensi, dan memberikan pertolongan pada pasien 

jika pasien membutuhkan bantuan. 

3.    Aktivitas Pelayanan Pemberian Makan 

 
Aktivitas pelayanan pemberian makan pasien adalah aktivitas pelayanan rumah 

sakti kepada pasien dengan menyediakan makanan sebanyak 3 kali dalam 

sehari.
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4.    Aktivitas Pelayanan Pencucian atau Laundry 

 
Aktivitas pelayanan pencucian atau laundry ini adalah aktivitas pelayanan 

rumah  sakit  kepada  pasien  berupa  pencucian  seprei,  selimut,  dan  sarung 

bantal. 

5.    Aktivitas Pelayanan Pembersihan Kamar atau Cleaning Service 

 
Aktivitas pelayanan pembersihan kamar atau cleaning service adalah aktivitas 

pelayanan rumah sakti kepada pasien dengan rnembersihkan kamar pasien, 

menyapu, dan rnengepel lantai. 

6.    Aktivitas Penginapan Pasien 

 
Aktivitas penginapan pasien adalah aktivitas pasien menggunakan fasilitas yang 

ada pada kamar rawat inap selama pasien tersebut menjalani perawatan yang 

diharuskan untuk rawat inap. 

7.    Aktivitas Pemeliharaan Bangunan 

 
Aktivitas  pemeliharaan  bangunan  adalah  aktivitas  berupa  pemeliharaan 

gedung dan inventaris. 

 

 
 

4.3.2    Mengklasifikasikan aktivitas biaya kedalam berbagai aktivitas 

 
Berikut  ini  adalah  klasifikasi  biaya  kedalam  berbagai  aktivitas  dari 

kegiatan  pelayanan  yang  terjadi  sehari-hari  di  RSIA  Mardi  Waloeja  Malang, 

yaitu: 

1.    Berdasarkan Unit-level activity cost 

 
Aktivitas ini adalah aktivitas perawatan, penyediaan tenaga listrik dan air dan 

biaya konsumsi.
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2.    Berdasarkan Batch-related activity cost 

 
Aktivitas ini adalah aktivitas dalam pelayanan administrasi, biaya kebersihan. 

 
3.    Berdasarkan Product-sustaining activity cost 

 
Aktivitas ini berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk 

tertentu   dan   biaya   untuk   mempertahankan   produk   agar   tetap   dapat 

dipasarkan. Aktivitas ini tidak ditemui di RSIA Mardi Waloeja, Malang. 

4.    Berdasarkan Fasilitas-sustaining activity cost 

 
Aktivitas ini berhubungan dengan kegiatan mempertahankan fasilkitas yang 

disediakan rumah sakit. Yang termasuk dalam aktivitas ini adalah biaya 

laundry, biaya asuransi dan biaya penyusutan. 

Klasifikasi biaya kedalam aktivitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 
Tabel 4.12 

Pengelompokan Biaya Rawat Inap Pasien dan Cost Driver 

 
No Aktivitas Jumlah 

(dalam rupiah) 

1 Unit level Activity Cost  

 Gaji perawat 125.743.320 

 Biaya konsumsi 93.277.800 

 Biaya listrik 4.853.405,77 

 Biaya air 436.875 

 Total 224.311.400,8 

2 Batch-related activity cost  

 Biaya Cleaning service 20.714.940 

 Biaya Administrasi dan umum 14.254.140 

 Total 34.969.080 

3 Fasilitas-sustaining activity cost  

 Biaya Laundry 8.076.000 

 Biaya penyusutan 3.339.875 

 Biaya asuransi 1.850.000 

 Total 13.265.875 

Sumber : Diolah Oleh Peneliti
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4.3.3    Mengidentifikasi Cost Driver 
 

Setelah mengelompokkan biaya kedalam aktivitas, selanjutnya adalah 

mengidentifikasi pemicu biaya atau cost driver. Berikut ini adalah identifikasi cost 

driver : 

Tabel 4.13 
Klasifikasi Biaya Berdasarkan Aktivitas 

 
No Aktivitas Driver Cost Driver Jumlah 

(dalam rupiah) 

1. Unit level Activity 
Cost 

   

 a. Gaji perawat Jumlah hari 1.170 125.743.320 
 rawat inap 

 1. VIP  91  

 2. I  137  

 3. IIA  209  

 4. IIB  205  

 5. IIIA  220  

 6. IIIB  308  

 b. Biaya konsumsi Jumlah hari 1.170 93.277.800 
 rawat inap 

 1. VIP  91  

 2. I  137  

 3. IIA  209  

 4. IIB  205  

 5. IIIA  220  

 6. IIIB  308  

 c. Biaya listrik KWH 7.085,264 4.853.405,77 

 1. VIP  1.259,622  

 2. I  1.896.354  

 3. IIA  2.805,198  

 4. IIB  471,5  

 5. IIIA  310,2  

 6. IIIB  348  

 d. Biaya air Meter kubik 175,5 436.875 

 1. VIP  13,65  

 2. I  20.55  

 3. IIA  31.35  

 4. IIB  30.75  

 5. IIIA  33  

 6. IIIB  46,2  

 Total   224.311.400,8 

2. Batch-related activity    
cost    

 a. Biaya Cleaning 
service 

Luas kamar 176 20.714.940 
 (meter kuadrat) 

 1. VIP  24  

 2. I  20  

 3. IIA  12  

 4. IIB  24  
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 5. IIIA  64  

 6. IIIB  32  

 b. Biaya Jumlah pasien 420 14.254.140 

 Administrasi dan 

 umum 

 1. VIP  32  

 2. I  48  

 3. IIA  71  

 4. IIB  69  

 5. IIIA  76  

 6. IIIB  124  

 Total   34.969.080 

3. Fasilitas-sustaining    
activity cost    

 a. Biaya Laundry Jumlah hari 1.170 8.076.000 

 rawat inap 

 1. VIP  91  

 2. I  137  

 3. IIA  209  

 4. IIB  205  

 5. IIIA  220  

 6. IIIB  308  

 b.Biaya penyusutan Luas kamar 176 3.339.875 
 (meter kuadrat) 

 1. VIP  24  

 2. I  20  

 3. IIA  12  

 4. IIB  24  

 5. IIIA  64  

 6. IIIB  32  

 c. Biaya asuransi Luas kamar 176 1.850.000 
 (meter kuadrat) 

 1. VIP  24  

 2. I  20  

 3. IIA  12  

 4. IIB  24  

 5. IIIA  64  

 6. IIIB  32  

 Total   13.265.875 

Sumber : diolah peneliti 

 
Klasifikasi biaya berdasarkan aktivitas diatas menjelaskan bahwa setiap 

aktivitas pelayanan di rumah sakit memiliki cost driver atau pemicu biaya masing- 

masing. Untuk gaji perawat, biaya konsumsi dan biaya laundry, cost drivernya 

adalah jumlah hari rawat inap, untuk biaya listrik adalah Kwh listrik yang sudah 

dipakai, untuk biaya air cost drivernya berupa berapa banyak konsumsi air yang 

dihitung  dalam  meter  kubik.  Sedangkan  untuk  biaya  administrasi  pemicu
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biayanya adalah jumlah pasien rawat inap dewasa yang masuk dalam rumah sakit 

tersebut. Biaya asuransi dan penyusutan serta biaya kebersihan pemicu biayanya 

berdasarkan luas bangunan rumah sakit tersebut. 

 

 
 

4.3.4    Menentukan Tarif per Unit Cost Driver 

Langkah  selanjutnya  setelah  penentuan  cost  driver  adalah  menentukan 

tarif per unit cost driver. Tarif per unit cost driver dapat dihitung menggunakan 

cara sbb : 
 

 
 
 

Tarif per unit Cost Driver 

 
 
 

umlah Aktivitas 

Cost Driver
 

Berikut ini adalah hasil penentuan tarif per unit cost driver  rawat inap 

dengan menggunakan metode Activity Based Costing : 

Tabel 4.14 

Tarif per Unit Cost Driver dengan Menggunakan Metode 

Activity Based Costing 
 

No 
 
 

1. 

Aktivitas 
 
 

Unit level Activity 
Cost 

Jumlah 

(dalam rupiah) 

Cost Driver Tarif 

 a. Gaji perawat 125.743.320 1.170 107.472,9 

 1.    VIP  91  

 2.    I  137  

 3.    IIA  209  

 4.    IIB  205  

 5.    IIIA  220  

 6.    IIIB  308  

 b. Biaya konsumsi 

1. VIP 

93.277.800 1.170 Sesuai Tarif 

20.000  91 

 2. I  137 15.000 

 3. IIA  209 15.000 

 4. IIB  205 12.500 

 5. IIIA  220 10.000 

 6. IIIB  308 10.000 

 c. Biaya listrik 4.853.405,77 7.085,264 685 

 7.    VIP 1.259,622  

 8.    I  1.896.354  

 9.    IIA  2.805,198  

 10.  IIB 

11.  IIIA 

 471,5  

  310,2  
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 12.  IIIB  348  

 d. Biaya air 436.875 175,5 2.489,3 

 7. VIP  13,65  

 8. I  20.55  

 9. IIA  31.35  

 10.  IIB  30.75  

 11.  IIIA  33  

 12.  IIIB  46,2  

 Total 224.311.400,8   

2. Batch-related activity    
cost    

 a. Biaya Cleaning 
service 

20.714.940 136 152.315,7 

 7. VIP  24  

 8. I  20  

 9. IIA  12  

 10.  IIB  24  

 11.  IIIA  64  

 12.  IIIB  32  

 b. Biaya 14.254.140 420 33.938,4 

 Administrasi dan 

 umum 

 7. VIP  32  

 8. I  48  

 9. IIA  71  

 10.  IIB  69  

 11.  IIIA  76  

 12.  IIIB  124  

 Total 34.969.080   

3. Fasilitas-sustaining    
activity cost    

 a. Biaya Laundry 8.076.000 1.170 6.902,6 

 7. VIP  91  

 8. I  137  

 9. IIA  209  

 10.  IIB  205  

 11.  IIIA  220  

 12.  IIIB  308  

 b.Biaya penyusutan 3.339.875 136 24.557,9 

 7. VIP  24  

 8. I  20  

 9. IIA  12  

 10.  IIB  24  

 11.  IIIA  64  

 12.  IIIB  32  

 c. Biaya asuransi 1.850.000 136 13.602,9 

 7. VIP  24  

 8. I  20  

 9. IIA  12  

 10.  IIB  24  

 11.  IIIA  64  

 12.  IIIB  32  

 Total 13.265.875   

Sumber : diolah peneliti
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Tarif per unit cost driver  yang dihitung dari pembagian antara jumlah 

aktivitas dengan cost drivernya dilakukan untuk mengetahui tarif per unit cost 

driver. Misalkan saja untuk biaya gaji perawat, jumlah aktivitasnya adalah Rp. 

125.743.320 sedang untuk total cost drivernya adalah jumlah hari pasien rawat 

inap selama setahun yaitu 1.170 hari didapatkan hasil bahwa tarif gaji perawat untuk 

satu hari kerja adalah sebesar Rp. 107.472,9. Begitu pula dengan aktivitas- aktivitas 

lainnya, cara perhitungannya sama yaitu membagi jumlah biaya aktivitas dengan 

cost drivernya. Hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 4.14. 

 
 

4.3.5    Membebankan  Biaya  ke  Produk  Menggunakan  Cost  Driver  dan 

 
Ukuran Aktivitas 

 
Dalam tahap ini biaya aktivitas dibebankan ke produk berdasarkan konsumsi 

masing-masing aktivitas. Pembebanan biaya overhead dari aktivitas setiap kamar 

dihitung menggunakan rumus sbb : 

BOP = Tarif per unit cost driver x cost driver per unit 

 
Berikut ini tarif rawat inap yang telah dihitung untuk beberapa jenis kamar 

di RSIA Mardi Waloeja Malang :
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Tabel 4.15 

Tarif Rawat Inap 

Kelas VIP 

 
No Aktivitas Tarif Cost Driver Total 

(dalam Rupiah) 

1. Gaji perawat 107.472,9 91 9.780.033,9 

2. Biaya konsumsi 20.000 91 1.820.000 

3. Biaya listrik 685 1.259,622 862.841,1 

4. Biaya air 2.489,3 13,65 33.978,9 

5. Biaya Cleaning 

service 

152.315,7 24 3.655.576,8 

6. Biaya   Administrasi 
dan umum 

33.938,4 32 1.086.028,8 

7. Biaya Laundry 6.902,6 91 628.136,6 

8. Biaya penyusutan 24.557,9 24 589.389,6 

9. Biaya asuransi 13.602 24 326.448 

 Total  18.782.433,7 

Jumlah hari 91 

Biaya rawat inap 206.400,4 

Sumber : diolah peneliti 

 
Tabel  diatas  memberikan  informasi  bahwa tarif  kelas  VIP  berdasarkan 

ABC nilainya Rp.206.400,4 lebih rendah daripada tarif yang ditentukan rumah 

sakit yaitu sebesar Rp.400.000. Tarif kelas VIP menggunakan metode ABC sudah 

sesuai dengan besarnya konsumsi aktivitas yang terjadi selama pelayanan rawat 

inap.  Untuk  biaya  gaji  perawat,  konsumsi,  listrik,  air  sudah  sesuai  dengan 

konsumsi aktivitas yang terjadi selama setahun dalam ruangan VIP. Artinya semakin 

besar konsumsi aktivitas dalam ruangan tersebut maka BOP nya semakin tinggi. 

Sedangkan untuk biaya cleaning service, asuransi dan penyusutan akan tetap 

sama selama setahun karena jumlah kamar VIP hanya satu ruangan dan tidak ada 

penambahan sehingga untuk biaya tersebut relatif tetap.
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Tabel 4.16 

Tarif Rawat Inap 

Kelas I 
No Aktivitas Tarif Cost Driver Total 

(dalam Rupiah) 

1. Gaji perawat 107.472,9 137 14.723.787,3 

2. Biaya konsumsi 15.000 137 2.055.000 

3. Biaya listrik 685 1.896,354 1.299.002,5 

4. Biaya air 2.489,3 20,55 51.155,1 

5. Biaya Cleaning 
service 

152.315,7 20 3.046.314 

6. Biaya   Administrasi 
dan umum 

33.938,4 48 1.629.043,2 

7. Biaya Laundry 6.902,6 137 94.612,2 

8. Biaya penyusutan 24.557,9 20 491.158 

9. Biaya asuransi 13.602 20 272.040 

 Total  23.662.112,3 

Jumlah hari 137 

Biaya rawat inap 172.716.1 

Sumber : diolah peneliti 

 
Tarif  rawat inap kelas I dengan metode ABC menunjukkan bahwa tarif ini 

lebih rendah dari tarif yang dibebankan kepada pasien oleh pihak rumah sakit. 

Tarif dengan menggunakan ABC   menunjukkan bahwa tarif rawat inap kelas I 

sebesar Rp. 172.726,1,- yang berbeda jauh nilainya dengan tarif rumah sakit yaitu 

sebesar Rp. 300.000,-. 

Tabel 4.17 

Tarif Rawat Inap 

Kelas IIA 
No Aktivitas Tarif Cost Driver Total 

(dalam Rupiah) 

1. Gaji perawat 107.472,9 209 22.461.836,1 

2. Biaya konsumsi 15.000 209 3.135.000 

3. Biaya listrik 685 2.085,198 1.428.360,6 

4. Biaya air 2.489,3 31,35 78.039,6 

5. Biaya Cleaning 
service 

152.315,7 12 1.827.788,4 

6. Biaya   Administrasi 
dan umum 

33.938,4 71 1.629.043,2 

7. Biaya Laundry 6.902,6 209 1.442.643,4 

8. Biaya penyusutan 24.557,9 12 294.694,8 

9. Biaya asuransi 13.602 12 163.224 

 Total  31.162.630,1 

Jumlah hari 209 

Biaya rawat inap 149.103,5 

Sumber : diolah peneliti
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Dari tabel perhitungan biaya yang sudah dikonsumsi dari aktivitas pelayanan 

yang disediakan oleh rumah sakit pada nyatanya adalah bahwa menurut perhitungan 

tersebut tarif yang ditentukan oleh rumah sakit adalah lebih tinggi dari biaya 

yang sudah dikeluarkan. Dari tabel diatas nilai tarif yang didapatkan sebesar Rp. 

149.103,5 sedangkan untuk tarif yang ditetapkan rumah sakit adalah sebesar Rp. 

200.000,-. 

Tabel 4.18 

Tarif Rawat Inap 

Kelas IIB 

 
No Aktivitas Tarif Cost Driver Total 

(dalam Rupiah) 

1. Gaji perawat 107.472,9 205 22.031.944,5 

2. Biaya konsumsi 12.500 205 2.562.500 

3. Biaya listrik 685 471,5 322.977,5 

4. Biaya air 2.489,3 30,75 76.646 

5. Biaya Cleaning 
service 

152.315,7 24 3.655.576,8 

6. Biaya   Administrasi 
dan umum 

33.938,4 69 2.341.749,6 

7. Biaya Laundry 6.902,6 205 1.415.033 

8. Biaya penyusutan 24.557,9 24 589.389,6 

9. Biaya asuransi 13.602 24 326.448 

 Total  33.322.265 

Jumlah hari 205 

Biaya rawat inap 162.547,6 

Sumber : diolah peneliti 

 
Tarif rawat inap kelas IIB dari perhitungan tabel diatas didapatkan nilai 

sebesar Rp.162.547,6. Tarif ini berbeda dari tarif  yang sudah ditetapkan oleh 

rumah sakit yaitu sebesar Rp. 150.000,-. Dengan nilai tersebut, artinya nilai 

menggunakan ABC adalah lebih tinggi dari nilai yang sudah ditetapkan rumah sakit. 

Alasan yang menyebabkan tingginya nilai dengan ABC adalah adanya biaya yang 

berhubungan dengan biaya pemeliharaan bangunan yaitu biaya kebersihan, biaya 

penyusutan dan biaya asuransi yang selalu dibebankan tiap periode tanpa



72  

 

 

 
 
 

tergantung dari banyak tidaknya pasien yang rawat inap diruangan ini. Konsumsi 

biaya aktivitas menyebabkan nilai tarif rawat inap berdasarkan ABC lebih tinggi. 

Tabel 4.19 

Tarif Rawat Inap 

Kelas IIIA 

 
No Aktivitas Tarif Cost Driver Total 

(dalam Rupiah) 

1. Gaji perawat 107.472,9 220 23.644.038 

2. Biaya konsumsi 10.000 220 2.200.000 

3. Biaya listrik 685 310,2 212.487 

4. Biaya air 2.489,3 33 49.146,9 

5. Biaya Cleaning 
service 

152.315,7 24 3.655.576,8 

6. Biaya   Administrasi 
dan umum 

33.938,4 76 2.579.318,4 

7. Biaya Laundry 6.902,6 220 1.518.572 

8. Biaya penyusutan 24.557,9 24 589.389,6 

9. Biaya asuransi 13.602 24 326.448 

 Total  34.774.976,7 

Jumlah hari 220 

Biaya rawat inap 158.068,1 

Sumber : diolah peneliti 
 

 
 

Tarif rawat inap kelas IIIA sesuai dengan perhitungan tabel diatas didapatkan 

nilai tarif rawat inap ini sebesar Rp.158.081,1. Sedangkan tarif yang dipakai pihak 

rumah sakit pada ruangan ini adalah sebesar Rp.75.000,-. Seperti halnya tarif rawat 

inap pada kelas IIB, tarif rawat inap pada kelas IIIA yang menggunakan ABC 

ternyata lebih tinggi dari tarif yang ditentukan oleh rumah sakit. Penyebabnya sama 

dengan tarif rawat kelas IIA yaitu adanya biaya yang dikeluarkan sehubungan 

dengan pemeliiharaan gedung. Biaya pemeliharaan ini tergantung pada luas kamar 

dan jumlah kamar yang ada, dan biaya  tersebut tidak terpengaruh pada ada atau 

tidaknya serta sedikit atau banyaknya pasien  yang menjalani rawat inap dikamar 

tersebut.
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Tabel 4.20 

Tarif Rawat Inap 

Kelas IIIB 

 
No Aktivitas Tarif Cost Driver Total 

(dalam Rupiah) 

1. Gaji perawat 107.472,9 308 33.101.653,2 

2. Biaya konsumsi 10.000 308 3.080.000 

3. Biaya listrik 685 348 238.380 

4. Biaya air 2.489,3 46,2 115.005,7 

5. Biaya Cleaning 

service 

152.315,7 32 4.874.102,4 

6. Biaya   Administrasi 
dan umum 

33.938,4 124 4.208.361,6 

7. Biaya Laundry 6.902,6 308 2.126.000,8 

8. Biaya penyusutan 24.557,9 32 785.852,8 

9. Biaya asuransi 13.602 32 435.264 

 Total  48.964.620,5 

Jumlah hari 308 

Biaya rawat inap 158.976 

Sumber : diolah peneliti 

 
Tarif yang diperoleh dari perhitungan dengan ABC menunjukkan bahwa tarif  

ini nilainya lebih tinggi dari tarif yang ditentukan oleh pihak rumah sakit. Tarif   

rawat inap dewasa kelas  IIIB   tinggi salah satu penyebabnya adalalah konsumsi 

aktivitas yang lebih banyak sehingga menimbulkan biaya yang tinggi pula. Selain 

itu biasa pemeliharaa cukup tinggi karena  luas ruangan yang lebih luas dibanding 

lainnya. 

Tabel 4.21 

Perbandingan Tarif Rawat Inap Rumah Sakit 

dengan Activity Based Costing 

 
No Tpe Kamar Tarif Rumah 

Sakit 
(dalam Rupiah) 

Tarif ABC 
(dalam Rupiah) 

Selisihl 
(dalam Rupiah) 

1. VIP 400.000 206.400,4 193.599,6 

2. I 300.000 172.716.1 127.283,9 

3. IIA 200.000 149.103,5 50.896,5 

4. IIB 150.000 162.547,6 -12.541,6 

5. IIIA 75.000 158.068,1 -83.068,1 

6. IIIB 50.000 158.976 -108.976 

 TOTAL SELISIH 167.194,3 

Sumber : diolah peneliti
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Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti tentang perhitungan tarif 

rumah  sakit  dengan  menggunakan  metode  activity  based  costing  diketahui 

hasilnya bahwa untuk tarif rumah sakit Kelas VIP sebesar Rp.206.400,4   Kelas I 

sebesar Rp.172.716,1   Kelas IIA sebesar Rp.149.103,5   Kelas IIB sebesar 

Rp.162.547,6 , Kelas IIIA sebesar Rp.158.068,1 dan Kelas IIIB Rp.158.976 . Dari 

hasil tersebut terlihat perbandingan antara tarif yang ditetapkan oleh rumah sakit 

dengan tarif yang mnggunakan perhitungan metode activity based costing. Selisih 

untuk  Kelas VIP sebesar Rp.193.599,6  Kelas I sebesar Rp.127.283,9  Kelas IIA 

sebesar Rp. 50.896,5  Kelas IIB sebesar Rp.-12.541,6    Kelas IIIA sebesar Rp.- 

83.068,1  dan Kelas IIIB Rp.-108.976 . Hal ini menunjukkan bahwa ada tiga tarif 

rawat inap yang nilainya lebih rendah dari tarif yang telah ditentukan rumah sakit 

yaitu kelas VIP, kelas  dan kelas IIA. Sedangkan untuk tiga tarif kamar lainnya 

nilainya  justru  berbanding  terbalik  dari  tiga  kamar  sebelumnya.  tiga  kamar 

tersebut adalah kelas IIB, IIIA dan IIIC yang nilai tarifnya ternyata lebih tinggi 

dari tarif yang ditetapkan oleh rumah sakit.
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BAB  V 

 
PENUTUP 

 

5.1    Kesimpulan 
 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik 

kesimpulan : 

1. Terdapat perbedaan hasil perhitungan tarif jasa rawat inap dengan yang sudah 

ditetapkan rumah sakit dengan tarif yang menggunakan metode ABC 

2. Hasil  perhitungan  tarif  dengan  menggunakan  ABC  menunjukkan  bahwa 

terdapat tiga tipe kamar yang nilai tarifnya lebih rendah dibanding tarif yang 

telah ditentukan oleh rumah sakit. tiga tipe kamar tersebut adalah Kelas VIP, 

Kelas I dan Kelas IIA. Sedangkan untuk tiga tipe lainnya justru sebaliknya 

bahwa perhitungan tarif dengan metode ABC justru lebih tinggi dari tarif 

sebenarnya. tiga tipe kamar ini adalah kelas IIB, Kelas IIIA dan Kelas IIIB. 

 

 
 

5.2    Saran 

 
Dari hasil yang telah didapatkan, penulis bisa memberikan saran bahwa : 

 
1.   Bagi rumah sakit,  penetapan tarif rawat inap dewasa untuk kelas VIP, 

Kelas I dan Kelas IIA bisa tetap memakai tarif yang sudah ditentukan. 

Sementara untuk Kelas IIB, IIIA dan IIIB   yang keadaan sebenarnya 

adalah biaya aktivitas yang dikeluarkan justru lebih tinggi dari tarif rumah 

sakit, maka tarif rumah sakit bisa dirubah sesuai dengan besarnya biaya 

aktivitas yang timbul, tentunya hal ini juga masih harus 

mempertimbangkan faktor lain seperti kebijakan rumah sakit, daya beli 

masyarakat dan tarif pesaing. 
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2.   Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih banyak menambahkan 

tahun yang diteliti supaya hasil penelitiannya lebih akurat.
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BAB II 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 

2.1      Landasan Teori 

 
2.1.1   Pengertian Biaya 

 
Biaya dalam suatu perusahaan merupakan suatu komponen yang sangat 

penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. 

Tujuan itu dapat tercapai apabila biaya yang dikeluarkan sebagai bentuk suatu 

pengorbanan  oleh  perusahaan  yang  bersangkutan  telah  diperhitungkan  secara 

tepat. 

Menurut Mulyadi (2005:8-9) menyatakan bahwa “Dalam arti luas biaya 

adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah 

terjadi atau  yang kemungkinan akan  terjadi untuk tujuan tertentu.  Dalam arti 

sempit biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk 

memperoleh aktiva tetap”. 

Menurut Hansen dan Mowen yang diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari dan 

Deny Amos Kwary dalam buku   Akuntansi Manajemen   menyatakan bahwa : 

“Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan 

barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa datang bagi 

organisasi”(2006:40). 

Dari definisi biaya tersebut terdapat empat unsur pokok yaitu : 

 
1.    Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. 

 
2.    Diukur dalam satuan uang. 

 
3.    Yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi. 

 
4.    Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. 
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Berdasarkan pengertian biaya yang telah dikemukakan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa biaya adalah suatu nilai yang dikorbankan untuk mendapatkan 

barang atau jasa untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

 
 

2.1.2  Klasifikasi Biaya 

 
Penggolongan biaya diperlukan untuk mengembangkan data biaya yang 

dapat membantu manajemen dalam pencapaian tujuan perusahaan. Pengertian 

klasifikasi biaya menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2007:9) adalah : “suatu 

proses pengelompokkan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang 

ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat 

memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting.” 

Menurut Mulyadi (2005:13), biaya digolongkan  sebagai  berikut : 
 

 

1. Menurut  objek  pengeluaran.  Penggolongan  ini  merupakan 

penggolongan yang paling sederhana, yaitu berdasarkan 

penjelasan   singkat mengenai suatu objek pengeluaran, 

misalnya pengeluaran yang berhubungan dengan telepon 

disebut biaya telepon. 

2. Menurut   fungsi   pokok   dalam   perusahaan,   biaya   dapat 

digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu: 

a.   Biaya produksi, yaitu semua biaya yang berhubungan 

dengan fungsi  produksi atau kegiatan pengolahan bahan 

baku menjadi produk selesai. Biaya produksi dapat 

digolongkan ke dalam biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja, dan biaya overhead pabrik. 

b. Biaya pemasaran, adalah biaya-biaya yang terjadi untuk 

melaksanakan kegiatan pemasaran produk, contohnya 

biaya iklan, biaya promosi, biaya sampel, dll. 

c.    Biaya administrasi dan umum, yaitu biaya-biaya untuk 

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan produksi dan 

pemasaran produk, contohnya gaji bagian akuntansi, gaji 

personalia, dll. 

3. Menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai ada 2 

golongan, yaitu:
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a.    Biaya  langsung  (direct  cost),  merupakan  biaya  yang 

terjadi dimana penyebab satu-satunya adalah karena ada 

sesuatu yang harus dibiayai. Dalam kaitannya dengan 

produk, biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja langsung. 

b. Biaya tidak langsung (indirect cost), biaya yang terjadi 

tidak  hanya  disebabkan  oleh  sesuatu  yang  dibiayai, 

dalam  hubungannya  dengan  produk,  biaya  tidak 

langsung dikenal dengan biaya overhead pabrik. 

4. Menurut perilaku dalam kaitannya dengan perubahan volume 

kegiatan,   biaya dibagi menjadi 4, yaitu : 

a). Biaya tetap (fixed cost), biaya yang jumlahnya tetap 

konstan tidak dipengaruhi perubahan volume kegiatan atau 

aktivitas sampai tingkat kegiatan tertentu, contohnya gaji  

direktur produksi. 

b).  Biaya   variabel   (variable   cost),   biaya   yang   jumlah 

totalnya berubah secara sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan atau aktivitas, contohnya biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung. 

c).   Biaya semi variabel, biaya yang jumlah totalnya berubah 

tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya 

semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan biaya 

variabel, contoh; biaya listrik yang digunakan. 

d).  Biaya semi fixed, biaya yang tetap untuk tingkat volume 

kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan 

pada volume produksi tertentu. 

5. Menurut jangka waktu manfaatnya, biaya dibagi 2 bagian, 

yaitu : 

a). Pengeluaran   modal   (capital   expenditure),   yaitu 

pengeluaran   yang   akan   memberikan   manfaat/benefit 

pada periode akuntansi atau pengeluaran yang akan dapat 

memberikan manfaat pada periode akuntansi yang akan 

datang. 

b). Pengeluaran    pendapatan    (revenue    expenditure), 

pengeluaran yang akan memberikan manfaat hanya pada 

periode akuntansi dimana pengeluaran itu terjadi. 
 

 

2.1.3 Sistem Akuntansi Biaya Tradisional 

 
Sistem akuntansi tradisional memfokuskan   pada aktiva, pendapatan dan 

atau biaya. Perhitungan biaya produk   tradisional merupakan penjumlahan dari 

biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Biaya bahan dan
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tenaga  kerja  langsung  disebut  sebagai  biaya  utama  (prime  cost)  yang  mudah 

ditelusuri ke produk  dan merupakan biaya variabel. 

Biaya overhed pabrik dalam praktik sangatlah sulit untuk ditelusuri ke produk 

sehingga harus dibuat anggaran, ditentukan tarif   berdasarkan kapasitas pabrik 

tertentu dan selanjutnya dibebankan ke produk. Kapasitas pabrik tertentu adalah unit 

yang diproduksi , jam tenaga kerja langsung, jam mesin, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya bahan langsung. Tarif   biaya overhead parik dihitung 

berdasarkan jenis kapasitas pabrik yaitu kapasitas normal dan kapasitas yang 

diharapkan. 

Kapasitas normal merupakan rata-rata volume aktivitas pabrik dalam jangka 

panjang, sedangkan kapasitas yang di harapkan merupakan harapan volume 

aktivitas pabrik yang dapat dicapai dimasa mendatang. 

Setelah   biaya   produksi   dihitung,   selanjutnya   dapat   ditentukan   biaya 

produksi per unit . Secara umum  untuk menghitung biaya produksi per unit pada 

suatu perusahaan yang memproduksi satu macam barang   sangat mudah. 

Perhitungannya adalah biaya produksi dibagi dengan jumlah produk   yang 

dihasilkan.   Permasalahan   perhitungan   biaya   perunit   menjadi   rumit   pada 

perusahaan yang menghasilkan beberapa produk karena berkaitan dengan 

pembebanan biaya (Johar Arifin,2007:24). 

Hansen  dan  Mowen (2006:142) menyatakan bahwa : “Perhitungan  biaya 

produk   dalam   sistem   biaya   tradisional   menggunakan penggerak   aktivitas 

tingkat   unit   (unit   activity   cost   drivers) adalah faktor yang menyebabkan 

perubahan dalam biaya seiring dengan perubahan  jumlah  unit  yang diproduksi”.
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Contoh penggerak aktivitas tingkat unit yang pada umumnya digunakan 

untuk membebankan overhead   meliputi: unit   yang   diproduksi,   jam   tenaga 

kerja  langsung,  biaya  tenaga kerja langsung, jam mesin,  dan biaya bahan  baku 

langsung. Unit activity drivers ini membebankan biaya overhead melalui tarif 

keseluruhan pabrik dan tarif departemen. 

Tarif keseluruhan pabrik adalah tarif   biaya  overhead  yang berlaku di 

seluruh  pabrik  menggunakan  satu  tarif  untuk  seluruh  operasi,  untuk 

membebankan biaya dari sumber  daya  tidak  langsung  pada  produk  atau  jasa. 

Langkah-langkah  yang  perlu dilakukan  untuk  tarif  keseluruhan  pabrik  adalah 

dengan   mengakumulasikan   biaya overhead   pada satu   kesatuan   untuk 

keseluruhan pabrik       yang   besar.   Setelah   biaya-biaya   diakumulasikan   ke 

dalam   satu   kesatuan   untuk   keseluruhan   pabrik   kemudian tarif keseluruhan 

pabrik dihitung dengan menggunakan driver tunggal yang biasanya adalah  jam 

kerja  langsung.  Hasil  produksi  dianggap  menggunakan  biaya  overhead sesuai 

dengan jam kerja langsung yang digunakan. 

 

 
 

2.1.4  Biaya Produksi Tidak Langsung (Factory Overhead Cost) 

 
Pengertian biaya  produksi  tidak  langsung  (factory overhead  cost)  atau 

singkatnya  biaya  overhead  produksi  dapat  didefenisikan  sebagai  biaya  selain 

bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung tetapi membantu dalam merubah 

bahan menjadi produk selesai (Bastian Bustami dan Nurlela,2007:10) 

Pengertian biaya overhead pabrik menurut Garrison (2006:52) adalah 

termasuk seluruh biaya yang tidak termasuk dalam bahan langsung dan tenaga
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kerja  langsung,  pemeliharaan  dan  perbaikan  peralatan  produksi,  listrik  dan 

penerangan, pajak properti, depresiasi, dan asuransi fasilitas-fasilitas produksi. 

Menurut Blocher et al (2008:120) biaya overhead pabrik adalah: “biaya 

tidak langsung untuk bahan baku, tenaga kerja, dan fasilitas yang digunakan untuk 

mendukung proses produksi”. 

Biaya overhead produksi merupakan biaya yang tidak dapat 

diidentifikasikan  secara  langsung  kepada  produk  yang  menggunakannya  atau 

yang mengkonsumsinya. Hal ini berbeda dengan biaya produksi langsung yang 

dapat diidentifikasi secara langsung kepada produk yang mengkonsumsinya. 

Biaya overhead yang timbul umumnya dikonsumsi oleh lebih dari satu 

departemen produksi. Oleh karena itu diperlukan suatu prosedur distribusi biaya 

yang digunakan untuk membebankan biaya overhead ini kepada tiap-tiap 

departemen ataupun produk yang mengkonsumsinya. Menurut Blocher et al 

(2008:120), biaya overhead produksi digolongkan sebagai berikut : 

1.    Biaya Bahan Pembantu (Indirect Material) 

Biaya bahan pembantu merupakan biaya bahan yang 

diperlukan dalam proses pembuatan produksi, tetapi bukan 

biaya bahan baku (bahan langsung). Bahan pembantu ini 

akhirnya juga menjadi bagian produk, tetapi memiliki nilai 

yang kecil. 
2.    Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung (Indirect Labor) 

Biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan biaya tenaga 

kerja yang tidak dapat diidentifikasikan secara langsung 

kepada  produk.   Misalnya   adalah  biaya   gaji   supervisor, 

quality control, tenaga kerja administrasi dan pekerja yang 

bertugas   dalam   kerja   pemeliharaan   yang   secara   tidak 

langsung berkaitan dengan produksi. 

3. Biaya Reparasi dan Pemeliharaan (Repair and Maintenance) 

Biaya    reparasi    dan    pemeliharaan    yaitu    biaya    yang 

dikeluarkan   untuk   aktivitas   reparasi   dan   pemeliharaan 

mesin/peralatan,  serta  pemakaian  suku  cadang.  Terkadang 

biaya   suku  cadang  dipisahkan   dari   biaya   reparasi   dan 

pemeliharaan.
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4.    Biaya Penyusutan dan Depresiasi 

Misalnya  adalah  biaya  penyusutan  mesin,  peralatan  dan 

kendaraan. 

5.    Biaya Utilitas 

Misalnya adalah biaya penggunaan air, gas dan listrik. 

 
Berbagai macam biaya overhead pabrik harus dibebankan kepada semua 

pekerjaan yang terlaksana selama satu periode. Oleh karena itu untuk dapat 

membebankan biaya overhead pabrik secara merata kepada setiap produk 

digunakan tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan dimuka. 

Secara Garis beras penentuan biaya overhead pabrik dilaksanakan melalui 

tiga tahap : 

1.    Menyusun anggaran biaya overhead pabrik 

 
2.    Memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. 

 
3.    Menghitung tarif biaya overhead pabrik. 

 
Sejalan dengan perkembangan teknologi pada proses produksi, biaya 

overhead produksi juga semakin meningkat. Saat ini perusahaan-perusahaan 

cenderung beralih dari padat karya menjadi padat modal. Tenaga kerja tidak lagi 

menjadi aktivitas penambah nilai yang utama pada proses produksi, karena 

penggunaan teknologi (mesin, komputer, dan lainnya) akan mengambil alih posisi 

dari tenaga kerja manusia. Peralihan inilah yang menyebabkan persentase biaya 

overhead produksi naik secara signifikan. 

Penggunaan sistem biaya tradisional dalam membebankan biaya overhead 

akan menjadi tidak relevan lagi, karena sistem ini menggunakan satu atau dua 

pemacu biaya yang berbasis unit (unit based cost drivers) sebagai dasar 

pembebanan biaya. Menggunakan satu atau dua pemacu biaya berbasis unit untuk
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membebankan semua biaya overhead produksi akan menciptakan biaya produksi 

yang terdistorsi. 

Distorsi yang terjadi adalah berupa subsidi silang (cross subsidy) antar 

produk, hal ini akan membuat situasi dimana satu produk akan mengalami kelebihan 

biaya (over costing) dan produk yang lain akan mengalami kekurangan biaya (under 

costing).Tingkat distorsi yang terjadi tergantung pada proporsi biaya overhead 

produksi terhadap biaya produksi total. Semakin besar proporsinya semakin besar 

pula distorsi yang terjadi dan demikian juga sebaliknya. Hal inilah yang melandasi 

dikembangkannya sistem biaya Activity-Based Costing (ABC). 

 

 
 

2.1.5 Pengertian  Activity Based Cost System 

 
Pengertian Activity Based Costing menurut Blocher et al (2007:222) 

menyatakan bahwa :“Activity Based Costing adalah pendekatan perhitungan biaya 

yang membebankan biaya sumber daya ke objek biaya seperti produk, jasa, atau 

pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya tersebut.” 

Activity Based Costing merupakan metode yang menerapkan konsep- 

konsep akuntansi aktivitas untuk menghasilkan perhitungan harga pokok produk 

yang  lebih  akurat.  Namun  dari  perspektif  manajerial,  sistem  Activity  Based 

Costing menawarkan lebih dari sekedar informasi biaya produk yang akurat akan 

tetapi juga menyediakan informasi tentang biaya dan kinerja dari aktivitas dan 

sumber daya serta dapat menelusuri biaya-biaya secara akurat ke objek biaya 

selain produk, misalnya pelanggan dan saluran distribusi.
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Activity Based Costing menurut Garrison et al (2006:440) adalah: “metode 

perhitungan biaya (costing) yang dirancang untuk menyediakan informasi biaya 

bagi manajer untuk keputusan strategis dan keputusan lainnya yang mungkin akan 

mempengaruhi kapasitas dan juga biaya tetap”. 

Secara umum pengertian Activity Based Costing adalah suatu sistem biaya 

yang mengumpulkan biaya-biaya ke dalam aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam 

perusahaan lalu membebankan biaya atau aktivitas tersebut kepada produk atau jasa,  

dan  melaporkan  biaya  aktivitas  dan  produk  atau  jasa  tersebut  pada manajemen 

agar selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan, pengendalian biaya, dan 

pengambilan keputusan. 

 

 
 

2.1.6   Konsep-Konsep Dasar Activity Based Cost System 
 

 

Menurut Gaspers (2006:156) menjelaskan bahwa Activity 

Based  Costing  System  adalah  metode  yang  mengukur  biaya 

produk (barang atau jasa) individual berdasarkan aktivitas- aktivitas 

yang menghasilkan produk individual itu. Asumsi yang melandasi 

activity based costing adalah aktivitas – aktivitas yang 

mengendalikan biaya, dimana biaya tersebut dikendalikan oleh 

produk individual, selanjutnya produk individual tersebut 

dikendalikan oleh pelanggan produk itu. Asumsi ini secara radikal 

berbeda dari system penetapan biaya produk konvensional 

(convensional product costing system) yang berdasarkan asumsi 

bahwa produk mengendalikan biaya secara langsung. 

Activity Based costing mengendalikan biaya-biaya tidak 

langsung   dan   pendukung   (indirect   and   support   expenses). 

Pertama adalah mengendalikan  aktivitas  dan  proses, kemudian 

mengendalikan produk (barang atau jasa) individual lalu akhirnya 

mngendalikan  pelanggan  sehingga  memberikan  gambara  yang 

jelas kepada manajemen tentang ekonomi operasi dan produk 

individual. Konsep Activity Based Costing System, bahwa biaya 

produk ditimbulkan oleh aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan 

dengan volume produk maupun aktivitas yang tidak berkaitan 

dengan volume produk. Biaya overhead pabrik merupakan biaya 

yang akan diatribusikan kepada produk berdasarkan pemicu biaya 

(cost   drivers), bukan berdasarkan volume produk.
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Activity Based Costing System timbul sebagai akibat dari kebutuhan 

manajemen akan informasi akuntansi yang mampu mencerminkan konsumsi sumber 

daya dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk. 

 

 
 

2.1.7   Manfaat dan Keterbatasan dari Sistem Biaya Activity-Based Costing 

 
(ABC) 

 
Blocher  (2007:232)  menjelaskan  bahwa  manfaat  sistem  Avtivity-based 

 
Costing bagi pihak manajemen perusahaan adalah : 

 
1.    Pengukuran profitabilitas yang lebih baik. 

Activity Based Costing menyajikan produk yang lebih akurat 

dan informatif , mengarahkan pada pengukuran profitabilitas 

produksi yang lebih akurat dan keputusan strategis yang 

diinformasikan dengan lebih baik tentang penetapan harga jual, 

lini produk dan segmen pasar. 

2.    Keputusan dan kendali yang lebih baik . 

Activity Based Costing menyajikan pengukuran  yang lebih 

akurat tentang biaya yang timbul karena dipicu oleh aktivitas, 

membantu manajemen untuk meningkatkan nilai produk dan 

nilai proses dengan membuat keputusan yang lebih baik 

tentang  desain  produk,  mengendalikan  biaya  secara  lebih 

baik dan membantu perkembangan proyek-proyek yang 

meningkatkan nilai. 

3.    Informasi yang lebih baik untuk mengendalikan biaya kapasitas. 

Activity Based Costing membantu manager mengidentifikasi 

dan mengendalikan biaya kapasitas yang tidak terpakai. 

 
Beberapa  keterbatasan  dari  sistem  biaya  Activity Based  Costing  dalam 

penentuan biaya produksi adalah sebagai berikut : 

1     Alokasi. 

Tidak semua biaya memiliki penggerak biaya konsumsi 

sumberdaya atau aktivitas yang tepat atau tidak ganda. 

Beberapa mungkin membutuhkan alokasi ke deperteman atau 

produk  berdasarkan  ukuran  volume  yang  arbitrer  sebab 

secara praktis tidak dapat ditemukan aktivitas yang dapat 

menyebabkan biaya tersebut. Contohnya adalah biaya 

pendukung fasilitas seperti biaya sistem informasi, gaji 

manager pabrik, asuransi pabrik dan pajak bumi & bangunan 

untuk pabrik.
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2  Mengabaikan biaya. 

Biaya produk atau jasa yang diidentifikasi sistem Activity 

Based Costing tidak mencakup seluruh biaya yang 

berhubungan dengan produk atau jasa tersebut. Biaya produk 

atau jasa biasanya tidak termasuk biaya utuk aktivitas seperti 

pemasaran, pengiklanan, penelitian dan pengembangan , dan 

rekayasa produk meski sebagian dari biaya-biaya ini dapat 

ditelusuri ke suatu produk atau jasa. Biaya produk tidak 

termasuk biaya–biaya ini karena prinsip akuntansi yang berlaku  

umum  untuk  pelaporan  keuangan  mengharuskan biaya 

tersebut diperlakukan sebagai biaya periodik. 

3  Mahal dan menghabiskan waktu 

Activity Based Costing tidak murah dan membutuhkan waktu 

untuk  dikembangkan  dan  dilaksanakan.  Untuk  perusahaan 

dan organisasi yang telah menggunakan sistem perhitungan 

biaya tradisional berdasarkan volume, pelaksanaan suatu 

sistem baru Activity Based Costing cenderung sangat mahal. 

Lagipula,  sebagian besar sistem akuntansi dan  manajemen 

yang inovatif biasanya diperlukan waktu setahu atau lebih 

untuk mengembangkan dan melaksanakan Activity Based 

Costing dengan sukses. 
 

 
 

2.1.8   Aktivitas dan Klasifikasinya 

 
Disini  dilakukan  pembedaan  defenisi  antara  aktivitas  pada  perusahaan 

besar dengan aktivitas pada perusahaan menengah dan kecil. Untuk perusahaan 

besar, aktivitas didefenisikan sebagai proses-proses atau prosedur-prosedur yang 

menyebabkan kerja. Sebagai contoh, dalam departemen account payable 

aktivitasnya dapat diperinci antara lain pengisian laporan penerimaan, order 

pembelian dan invoice,  membandingkan laporan penerimaan, order pembelian 

dan lainnya. 

Dalam   sistem   biaya   Activity-Based   Costing   (ABC),   aktivitas   yang 

dimaksud  adalah  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  merancang  dan 

memproduksi suatu produk yang disebut juga dengan product driven actuvity. 

Menurut Hansen dan Mowen(2005:149) aktivitas terbagi menjadi :
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1. Aktivitas-aktivitas Berlevel Unit (Unit-Lavel activities) 

Aktivitas berlevel unit (unit-level activities) adalah aktivitas 

yang dikerjakan setiap kali satu unit produk diproduksi, besar 

kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah unit produk 

yang diproduksi. Biaya yang timbul karena aktivitas berlevel 

unit ini dinamakan biaya aktivitas berlevel unit (unit-level 

activities  cost),  contoh  biaya  overhead  untuk  aktivitas  ini 

adalah biaya listrik dan biaya operasi mesin. Biaya bahan 

baku dan biaya tenaga kerja langsung juga termasuk kedalam 

biaya aktivitas berlevel unit, namun tidak termasuk kedalam 

biaya overhead. 

2. Aktivitas-aktivitas Berlevel Batch (Batch-Lavel activities) 

Aktivitas-aktivitas   berlevel   batch   (batch-level   activities) 

adalah  aktivitas  yang  dikerjakan  setiap  kali  suatu  batch 

produk diproduksi, besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi 

oleh jumlah batch produk yang diproduksi. Contoh aktivitas 

yang termasuk kedalam kelompok ini adalah aktivitas setup, 

aktivitas penjadwalan produksi, aktivitas pengelolaan bahan 

(gerak bahan dan order pembelian), aktivitas inspeksi. Biaya 

yang timbul akibat dari aktivitas ini adalah biaya aktivitas 

berlevel  batch  (batch-level  activities),  biaya  ini  bervariasi 

batch  produk  yang  diproduksi,  namun  bersifat  tetap  jika 

dihubungkan  dengan  jumlah  unit  produk  yang  diproduksi 

dalam setiap batch. 

3. Aktivitas-aktivitas Berlevel Produk (Product-Lavel activities) 

Aktivitas-aktivitas berlevel produk (product-level activities) 

disebut juga sebagai aktivitas penopang produk (product- 

sustaining activities) yaitu aktivitas  yang dikerjakan untuk 

mendukung berbagai    produk    yang    diproduksi    oleh 

perusahaan. Aktivitas ini mengkonsurnsi masukan untuk 

mengembangkan produk atau memungkinkan produk 

diproduksi dan dijual. Aktivitas ini dapat dilacak pada produk 

secara individual,  namun  sumber-sumber  yang  dikonsumsi 

oleh aktivitas tersebut tidak dipengaruhi oleh jumlah produk 

atau batch produk  yang diproduksi. Contoh aktivitas  yang 

termasuk kedalam kelompok ini adalah aktivitas penelitian 

dan pengembangan produk, perekayasaaan proses, spesifikasi 

produk,  perubahan  perekayasaan,  dan  peningkatan produk. 

Biaya yang timbul akibat dari aktivitas ini disebut dengan biaya 

aktivitas berlevel produk (product-level activities cost). 

4. Aktivitas-aktivitas Berlevel Fasilitas (Facility-Lavel activities) 

Aktivitas  berlevel  fasilitas  (facility-level  activities)  disebut 

juga sebagai aktivitas penopang fasilitas (facility-sustaining 

activities) adalah meliputi aktivitas untuk menopang proses 

manufaktur  secara  umum  yang  diperlukan  untuk 

menyediakan fasilitas atau kapasitas pabrik untuk memproduksi 

produk, namun banyak sedikitnya aktivitas ini tidak 

berhubungan dengan volume atau bauran produk yang
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diproduksi. Aktivitas ini dimanfaatkan secara bersama oleh 

berbagai jenis produk yang berbeda, atau dengan kata lain 

aktivitas ini dilakukan untuk mempertahankan eksistensi 

perusahaan. Contoh aktivitas ini mencakup misalnya : 

manajemen pabrik, pemeliharaan bangunan, keamanan, 

pertamanan (landscaping), penerangan pabrik, kebersihan, 

pajak bumi dan bangunan(PBB), serta depresiasi pabrik. 

Aktivitas manajemen pabrik bersifat administratif, misalnya 

aktivitas pengelolaan pabrik, karyawan, dan akuntansi untuk 

biaya. Biaya untuk aktivitas ini disebut dengan biaya aktivitas 

berlevel fasilitas (facility-level activities cost). 

Meskipun sistem Activity Based Costing ini kelihatan lebih 

kompleks dari sistem biaya tradisional, tetapi sistem ini mampu 

menghasilkan perhitungan biaya yang lebih akurat. Aktivitas ini 

juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

a.    Aktivitas Repetitif dan Non Repetitif 

Aktifitas repetitif dilakukan secara berulang atau kontiniu, 

sedangkan aktifitas yang non repetitif adalah aktivitas yang 

dilakukan hanya satu kali. 

b.    Aktivitas Primer dan Sekunder 

Aktifitas primer (production activity) merupakan aktivitas 

yang memiliki kontribusi langsung terhadap kegiatan- kegiatan 

departemen atau unit organisasi, sedangkan aktivitas sekunder 

(production support activity) mendukung aktivitas primer. 

c.    Aktivitas yang Memiliki Nilai Tambah dan Tidak Memiliki 
Nilai Tambah. 
Aktifitas yang memiliki nilai tambah merupakan aktivitas 

(value added) yang secara langsung dapat memberi benefit 

pada perusahaan,  sedangkan  aktivitas  yang tidak memiliki 

nilai  tambah  (non  value  added) merupakan  aktivitas  yang 

tidak memberikan benefit kepada perusahaan. 
 

 
 

2.1.9 Perbedaan Konsep Biaya Tradisional dengan Activity Based Costing 

 
Praktek-praktek  akuntansi  biya  tradisional  telah  menimbulkan 

kebingungan pembuatan keputusan dan kesulitan dalam identifikasi elemem- 

elemen biaya yang sesungguhnya. Hal ini sering dijumpai ketika melakukan praktek 

konsultasi dan pelatihan industri di indonesia.
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Vincent Gaspersz (2006:171) menyatakan bahwa melalui penekanan 

pengukuran kinerja tradisional dan persepsi yang keliru, sistem akuntansi biaya 

tradisional telah memberikan dampak negatif dalam hal-hal berikut : 

1.   Pemikiran jangka pendek (short-term thinking). 

2.    Ketidakefektian   identifikasi   masalah   dan   upaya   terus 
menerus. Misalnya, kita ingin mereduksi biaya menggunakan 

data akuntansi biaya tradisional, maka kita harus menurunkan 

biaya tenaga kerja langsung atau menurunkan cost of supplies 

seperti : biaya telepon, transportasi, penggunaan kertas, 

fotocopi dll.kita tidak mengetahui perubahan yang terjadi 

dalam biaya peralatan atau biaya overhead . 
3. Berorientasi  pada  konsep  biaya  lingkup  organisasi,  bukan 

pada konsep biaya produk secara individual. 
4. Tidak berlandaskan pada reduksi biaya yang efektif secara 

terus menerus 
5. Lebih  berorientasi  pada  hasil-hasil  eksternal  bukan  pada 

hasil-hasil internal. 
6.    Memisahkan   atau   mempertentangkan   pemikiran   tentang 

bottom line seperti keuntungan, pangsa pasar dll dengan 

operasional seperti pengendalian kualitas, produktivitas dll 

(bottom line versus operational thinking). 

7. Ketidakmampuan  ntuk  identifikasi  area  perbaikan  secara 

tepat. 

8. Berorientasi pada pemotongan biaya (cost cutting) material 

dan tenaga kerja jangka pendek. 

9. Mengabaikan  area  internal  perusahaan  yang  mengandung 

pemborosan. 
 

Pada sisi lain Activity Based Costing   System   memberikan 

dampak positif dalam hal-hal berikut: 

1. Memberikan kerangka sistem biaya secara keseluruhan (total 

cost system) 

2.    Merupakan program peningkatan terus menerus. 

3. Mampu  mengidentifikasi  dan  menghilangkan  pemborosan 

serta reduksi biaya terus menerus  secara efektif. 

4. Memberikan  informasi  tentang  biaya  sesungguhnya  setiap 

produk   individual   dan   mengalokasikan   biaya   overhead 

kepada setiap produk individual berdasarkan biaya aktivitas 

yang sesungguhnya bukan menggunakan formula alokasi 

overhead seperti dalam sistem akuntansi biaya tradisional. 

5.    Berfokus pada operasi internal dan hasil-hasilnya. 

6. Memberikan   kesempatan   untuk   peningkatan   keuntungan 

terus menerus. 

7.    Mampu menghilangkan aktivitas tidak bernilai tambah.
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2.1.10 Langkah-langkah   dalam   merancang   sistem   perhitungan   biaya 

berdasarkan aktivitas 

Sistem akuntansi biaya tradisional membebankan biaya overhead pabrik 

melalui dua tahap pembebanan yaitu pembebanan biaya overhead seperti sistem 

akuntansi biaya tradisional. Perbedaan antara kedua metode tersebut terletak pada 

dasar   pembebanan   (cost   driver)   yang   digunakan.   Sistem   akuntansi   biaya 

tradisional hanya menggunakan satu dasar pembebanan (cost driver) yaitu unit 

produksi, sedangkan Activity Based Costing  System menggunakan lebih dari satu 

cost driver sehingga informasi yang dihasilkan juga lebih akurat dan teliti. 

Menurut Blocher (2006:227) menyatakan bahwa tahap-tahap pembebanan 

biaya overhead pabrik pada sistem adalah : 

1.    Tahap I 

a.    Biaya   overhead   pabrik   dibebankan   pada   aktivitas- 

aktivitas yang sesuai. 

b. Biaya-biaya  aktivitas   tersebut   dikelompokkan   dalam 
beberapa cost pool yang homogen. 

c.    Menentukan tarif untuk masing-masing kelompok (cost 
pool).  Tarif  dihitung  dengan  cara  membagi  jumlah 
semua biaya didalam cost pool dengan suatu ukuran 
aktivitas yang dilakukan. Tarif pool ini juga berarti biaya 
per  unit  pemacu  biaya  (cost  driver).  Tarif  per  unit 
dihitung dengan rumus :

 

Tarif per unit Cost Driver 
 

2.    Tahap II 

umlah Aktivitas 

Cost Driver

Biaya-biaya aktivitas dibebankan ke produk berdasarkan 

konsumsi atau permintaan aktivitas oleh masing-masing 

produk. Jadi pada tahap ini biaya-biaya tiap pool aktivitas 

ditelusur  ke  produk  dengan  menggunaan  tarif  pool  dan 

ukuran besarnya sumber daya yang dikonsumsi oleh tiap 

produk. Ukuran besarnya sumber daya tersebut adalah 

penyederhanaan dari kuantitas pemacu biaya dikonsumsi oleh 

tiap produk. Pembebanan biaya ke produk menggunakan cost 

driver dan ukuran aktivitas dihitung dengan rumus : 

BOP = Tarif per unit cost driver x cost driver per unit
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2.1.11  Pengertian Jasa Rumah sakit 
 

Rumah  sakit  biasanya  merupakan  fasilitas  yang  mudah  ditemui  di suatu 

negara,  dengan kapasitas  rawat  inap sangat besar untuk perawatan intensif ataupun 

jangka  panjang. Di  samping melaksanakan  fungsi pelayanan kesehatan 

masyarakat, rumah sakit juga memiliki fungsi pelatihan, pendidikan, dan penelitian. 

World Health Organization (WHO) mendefinisikan rumah sakit sebagai 

sebuah sarana tinggal  yang menyediakan pelayanan medik singkat atau lama, 

yang  meliputi  pelayanan  pengamatan,  diagnostik,  pengobatan  dan  pemulihan 

untuk mereka yang menderita penyakit atau cedera dan untuk yang melahirkan. 

Rumah sakit dapat menyediakan dan dapat juga tidak menyediakan pelayanan untuk 

pasien rawat jalan. 

Rumah sakit   adalah   suatu   alat   organisasi   yang terdiri   tenaga medis 

profesional   yang terorganisir   serta   sarana   kedokteran   yang   permanen 

menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang 

berkesinambungan,    diagnosis    serta  pengobatan  penyakit  yang  diderita  oleh 

pasien (American Hospital Assosiation :1974) 

Rumah sakit di indonesia pada awalnya dibangun oleh dua institusi. 

Pertama, pemerintah dengan  maksud untuk menyediakan pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat umum  terutama  yang  tidak  mampu.  Kedua,  adalah  institusi 

keagamaan  yang membangun  rumah  sakit  nirlaba  untuk  melayani  masyarakat 

miskin   dalam   rangka penyebaran agama. Hal yang menarik adalah adanya 

perubahan orientasi pemerintah tentang  manajemen  rumah  sakit  dimana  rumah 

sakit   pemerintah   digalakkan   untuk mulai berorientasi ekonomis. Untuk itu,
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lahirlah konsep rumah sakit swadana di mana investasi   dan   gaji   pegawai 

ditanggung  pemerintah   namun  biaya  operasional  rumah sakit harus ditutupi 

dari kegiatan pelayanan kesehatannya. Dengan demikian, saat ini rumah sakit 

mempunyai peran ganda, yaitu tetap melakukan pelayanan publik serta memperoleh   

penghasilan   atas   operasionalisasi   kesehatan   yang   diberikan kepada masyarakat. 

Menurut Hamid(2004:2) Rumah sakit mempunyai 

karakteristik sebagai berikut : 

1. Diberikan  selama  24  jam  terus  menerus  selama  365  hari 

dalam setahun. 

2.    Pelayanan bersifat individual. 

 
3.    Setiap saat bias terjadi kedaruratan medik. 

 
4.    Setiap saat bias menghadapi kejadian luar biasa. 

 
5.    Padat teknologi, modal dan tenaga. 

 
 
 

 

2.1.12 Pengertian dan Penentuan Tarif 

 
Menurut  Supriyono (2001:350) bahwa tarif adalah  sejumlah 

moneter   yang  dibebankan  atas barang  atau  jasa  yang  dijual 

atau   diserahkan   kepada   pembeli   atau   pelanggan Untuk 

menentukan tarif, biasanya manajemen mempertimbangkan 

beberapa faktor yang mempengaruhi baik faktor biaya maupun 

bukan biaya, yaitu: 

a.    Biaya, khususnya biaya masa depan. 

b.    Pendapatan yang diharapkan. 

c.    Jenis produk jasa yang dijual. 

d.    Jenis industri. 

e.    Citra dan kesan masyarakat. 

f. Pengaruh       pemerintah,       khususnya       undang-undang, 

keputusan,  peraturan  dan kebijakan pemerintah. 

g.    Tindakan atau reaksi para pesaing. 

h.    Tipe pasar yang dihadapi. 

i.    Trend Ekonomi.
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j.    Biaya manajemen. 

k.    Tujuan non laba. 

l.    Tanggung jawab sosial perusahaan. 

m.  Tujuan perusahaan,khususnya laba dan return on investment 

(ROI). 

 
Dalam penentuan tarif  atau  harga  jual  produk,  manajemen  perlu tujuan 

dari penentuan tarif  tersebut. Tujuan itu  akan  dipergunakan sebagai  salah  satu 

pedoman kerja perusahaan. Pada umumnya tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 

Tarif dapat dibedakan dengan berbagai tujuan, antara lain: 

a.    Pemulihan biaya 

Tarif dapat ditetapkan untuk meningkatkan pemulihan biaya 

(cost recovery) rumah sakit. Hal semacam ini terutama 

dijumpai pada rumah sakit pemerintah yang semakin lama, 

semakin kurang subsidinya. Karena itu kebijakan swadana 

sangat  berkaitan  dengan  penetapan  tarif  yang 

menghubungkan dengan pemulihan biaya. 

b.    Subsidi Silang 

Penentuan  tarif  bertujuan  untuk  menyeimbangkan 

penggunaan pelayanan bagi masyarakat ekonomi lemah, 

mengingat   heterogennitas   pendapatan   masyarakat.   Pola 

subsidi dapat didasarkan pada kelas ruang pelayanan profit 

dan pelayanan non profit. Subsidi silang merupakan suatu 

kebijakan yang diharapkan pengguna jasa pelayanan medis dari 

kalangan yang mampu ekonominya dapat ikut serta 

meringankan beban biaya pasien ekonomi lemah. Dengan 

konsep subsidi silang ini, maka tarif kelas VIP dan kelas I 

semestinya diatas unit  cost agar surplus dari tarif tersebut 

dapat di gunakan untuk mengatasi defisit di kelas III. 

c.    Mengurangi pesaing 

Penetapan   tarif   terkadang   dilakukan   untuk   mengurangi 

potensi pembangunan rumah sakit baru yang akan menjadi 

kompetitor baru. Dengan cara ini , maka rumah sakit yang 

sudah beroperasi terlebih dahulu mempunyai strategi agar 

tarifnya tidak dapat disamakan oleh rumah sakit baru. Pasar 

kompetitif  menjadikan  rumah  sakit  bisa  saling  mengintif 

untuk  menetapkan  tarif.  Penetapan  tarif  benar-benar 

dilakukan berbasis pada analisis pesaing. Dalam metode ini, 

biaya  yang  menyesuaikan  dengan  tarif.  Ada  dua  metode 

dalam hal ini yakni penetapan tarif diatas pesaing dan 

penetapan tarif dibawah pesaing. 

d.    Memaksimalkan Pendapatan 

Pada ciri pasar monopoli, maka penetapan tarif dapat dilakukan 

dengan tujuan memaksimalkan pendapatan. Tanpa
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kehadiran  pesaing  dalam  suasana  pasar  dengan  demand 

tinggi,  maka  tarif  pada  tingkatan  yang  setinggi-tingginya, 

akan memberikan surplus setinggi – tingginya. 

e.    Memaksimalisasikan Penggunaan Pelayanan 

Ada suatu kondisi dimana rumah sakit mempunyai BOR yang 

rendah  .  Guna  meningkatkan  BOR(Bed  Accupacy  Ratio) 

maka tarif ditekan serendah mungkin dengan demikian tujuan 

utama adalah meningkatkan utilisasi walaupun pada akhirnya 

surplus juga diharapkan ada dengan pendapatan tarif 

f.    Meminimalisasi Penggunaan Pelayanan 

Untuk mengurangi pemakaian, dapat ditetapkan tarif tinggi. 

Sebagai   contoh,   tarif   periksa   umum   di   rumah   sakit 

pemerintah ditetapkan jauh lebih tinggi dari pelayanan sejenis 

di Puskesmas. Dengan cara ini, maka fungsi rujukan dapat 

ditingkatkan. 
Sumber : http://hospitality.blogdetik.com/2009/05/10/karakteristik-rumah-sakit/ 

 
 
 
 

2.1.13  Strategi Penetapan Tarif 

 
1.    Basis Biaya 

 
Perhitungan biaya satuan merupakan strategi awal dari setiap perhitungan 

tarif pelayanan, baik bagi Rumah Sakit Umum Pemerintah, Rumah Sakit 

Umum non Pemerintah, Rumah Sakit Swasta komersial. Perhitungan biaya 

satuan pada hakikatnya adalah perhitungan biaya rata-rata (baik  tertimbang  

maupun  tidak  tertimbang)  untuk  suatu  satuan  tertentu. Satuan yang 

digunakan dapat bervariasi tergantung dari filosofi dan kebijakan direksi. 

Misalnya, biaya satuan dapat berupa biaya per kunjungan, biaya per hari rawat, 

biaya per operasi, ataupun biaya per diagnosis. Pendekatan yang sudah umum 

kita kenal adalah biaya satuan per pelayanan (fee for service). 

Di negara-negara maju, variasi tarif sudah semakin banyak sehingga 

satuannya tidak hanya pelayanan (service) akan tetapi telah berkembang 

menjadi paket, harian, prosedur, diagnosis, dan bahkan episode penyakit.  Hal 

ini didorong oleh peraturan pemerintah dan tingkat kompetisi yang tinggi.
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Pada tingkat persaingan yang tinggi, seperti halnya jasa pelayanan hotel atau 

penerbangan, rumah sakit mulai meningkatkan kreatifitasnya di dalam 

mengemas tarif yang atraktif dengan menawarkan satuan atau paket khusus. 

Penentuan biaya satuan ini umumnya berdasarkan perhitungan biaya , 

atau biaya yang telah dikeluarkan pada periode sebelumnya.  Hal ini masih 

memerlukan  asumsi  tertentu  karena  biaya  yang  telah  dikeluarkan  pada 

periode sebelumnya mungkin sudah tidak memadai lagi pada masa kini. 

Demikian juga tarif tersebut kemudian diberlakukan secara retrospektif. 

Artinya, biaya ditagih setelah pelayanan dilaksanakan.   Sudah barang 

tentu, metoda ini tidak mendorong staf melakukan efisiensi dan direksi juga 

tidak  perduli  dengan  efisiensi,  sejauh  pasien  membayar.     Akan  tetapi 

kebiasaan ini menjadi kurang baik, pada waktu terjadi persaingan ekonomi 

yang ketat.Mendapatkan  biaya  yang  akurat,  rumah sakit  perlu  melakukan 

audit eksternal. 

Meskipun audit internal memadai, akan tetapi sering terjadi bahwa tenaga 

internal kurang mempertimbangkan faktor-faktor non rutin dan kurang 

memperhitungan faktor persaingan.  Sementara audit eksternal yang mencoba 

melihat persaingan dari sisi lebih objektif, dapat melihat celah-celah yang dapat 

digunakan untuk persaingan.  Auditor eksternal juga lebih dapat melihat apakah  

pengadaan  barang atau pembayaran  honor staf terlalu  mahal  atau terlalu 

rendah. 

Audit internal pada umumnya tidak mempertimbangkan alternatif biaya 

pengadaan  selain  dari  yang  telah  tercantum  dalam  kwitansi  pembelian. 

Metoda   perhitungan   juga   dapat   bervariasi   seperti   step-down,   double
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distribution, atau reciprocal. Yang perlu diingat adalah bahwa setiap usaha 

penghitungan biaya rata-rata satuan tertentu, harga satuan input sangat 

berpengaruh besar.   Sebagai contoh, rumah sakit pemerintah mungkin 

menetapkan satuan honor dokter yang jauh lebih rendah dari rumah sakit swasta 

komersial. 

Sebaliknya bahan yang dibeli oleh rumah sakit pemerintah seringkali 

lebih mahal dari barang yang dibeli oleh RS swasta.  Rumah sakit Pertamina 

misalnya, mempunyai komponen biaya investasi dan pegawai yang jauh lebih 

besar dari RSU atau bahkan rumah sakit swasta.   Hal ini tentu saja terkait 

dengan peraturan, insentif, maupun prilaku petugas. 

Oleh karenanya di dalam menggunakan dasar hasil perhitungan biaya 

untuk penetapan tarif, tidak harus selalu otomatis kita mendasari penetapan tarif 

atas dasar biaya satuan tersebut.  Bahkan kadangkala, dasar perhitungan ini bisa 

saja tidak dapat digunakan karena efisiensi rumah sakit itu masih sangat rendah.   

Sebagai contoh, sebuah rumah sakit dengan BOR 30% menyebabkan biaya 

satuan aktual menjadi sangat tinggi.    Alternatif penggunaan biaya satuan 

normatif tidak didukung oleh kemampuan pasar, oleh karenanya alternatif 

lain harus diambil. 

2.     Negosiasi 
 

Tidak jarang, tarif akhir yang digunakan adalah tarif negosiasi dengan 

pihak ketiga, misalnya perusahaan asuransi atau perusahaan besar yang 

melakukan kontrak langsung dengan rumah sakit.    Dalam hal    ini, perhitungan   

rata-rata   biaya   satuan   hanya   merupakan   patokan   untuk mengetahui 

sejauh mana RS untung atau merugi.
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Pertimbangan yang biasanya mendasari tarif negosiasi adalah: 

 
1. Volume penjualan.  Seperti halnya perdagangan grosir dan perdagangan 

eceran, rumah sakit bersedia memberikan tarif lebih murah atau tarif 

diskon kepada pihak ketiga jika volume penjualan cukup besar.   Akan 

tetapi volume saja tidak merupakan satu-satunya pertimbangan.  Rumah 

sakit harus secara cermat menganalisa apakah tarif negosiasi memadai 

dan berharga untuk disetujui atau terpaksa harus ditolak. 

2. Faktor kedua adalah ketepatan atau frekuensi pembayaran.  Pembayaran 

yang tepat waktu akan sangat membantu rumah sakit mengatur alur kas 

yang baik.   Alur kas yang baik merupakan faktor esensial di dalam 

manajemen rumah sakit. Pembayaran dimuka (prepaid) juga merupakan 

faktor penting  yang dipertimbangkan  rumah sakit.   Baik pembayaran 

dimuka berdasarkan resiko tertentu atau tanpa resiko tertentu, keduanya 

mempunyai keunggulan tersendiri. 

3. Dalam   menentukan   tarif   negosiasi,   sebuah    rumah   sakit   harus 

memperhitungkan berapa besar tingkat hutang bermasalah atau hutang 

tidak  lancar.     Demikian  juga  dengan  pelayanan  cuma-cuma  yang 

diberikan selama ini.  Hal ini perlu dipertimbangkan apakah rumah sakit 

dapat melakukan cost shifting, bila dimungkin oleh peraturan pemerintah. 

4. Yang terakhir adalah tingkat okupansi rumah sakit itu sendiri.   Rumah 

sakit dengan tingkat okupansi rendah, dengan penerimaan dibawah titik 

impas akan cenderung lebih berani menerima tarif negisiasi pada tingkat di 

sekitar biaya marjinal.   Sebaliknya rumah sakit yang mempunyai tingkat 

okupansi yang tinggi tidak mudah menerima negosiasi.
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3.   Harga pasar 
 

Pendekatan pasar dalam menetapkan tarif pelayanan kini semakin 

berkembang dan semakin menarik perhatian pimpinan rumah sakit, bahkan 

rumah sakit umum pemerintah sekalipun.   Hal ini memang dimungkinkan oleh 

peraturan yang berlaku di Indonesia.   Namun di negara-negara maju sekalipun, 

khususnys di   Eropa, penetapan tarif berdasarkan pada kondisi pasar lebih 

terbatas. 

Pada hakikatnya penetapan tarif berdasarkan mekanisme pasar ini 

didorong dengan adanya persaingan antar rumah sakit dan pertumbuhan 

konsumen. Asumsi utama penetapan tarif berdasarkan harga pasar ini adalah 

bahwa pengguna jasa, konsumen bersikap sensitif terhadap perubahan tarif atau 

harga akan melakukan survey pasar (shoping) untuk mengetahui tarif yang 

lebih murah.   Akan tetapi di dalam pelayanan kesehatan, sensitifitas pasar 

terbatas pada sifat pelayanana kesehatan sendiri yang asimetris.  Oleh 

karenanya pengaruh sensitifitas konsumen terhadap tarif di negara yang 

penduduknya kurang terdidik begitu besar. 

Konsumen umumnya tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk 

melihat  perbedaan  tarif  tersebut.    Tumbuhnya  pihak  asuransi  atau  pihak 

ketiga yang lebih terdidik dan mampu menganalisis tarif merupakan tantang 

terbesar bagi rumah sakit di dalam menetapkan tarifnya berdasarkan 

mekanisme pasar. 

Penetapan tarif metoda pasar ini juga dipengaruhi oleh tingkat persaingan 

di wilayah.  Rumah sakit di wilayah dengan hanya sedikit rumah sakit lebih 

lebih bisa melakukan kolusi dan karenanya bisa berbuat sebagai
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pelaku pasar monopolistik  dan  menjadi  price leader.    Rumah sakit  yang 

mempunyai pangsa pasar (monopolistik) dengan mudah dapat menjadi price 

leader.   Sementara   sakit di tingkat persaingan ketat atau dengan dominasi 

pihak ketiga yang kuat terpaksa harus menjadi price taker.  Namun demikian, 

dalam perakteknya sangat jarang   kondisi persaingan sempurna atau penuh 

pada bidang pelayanan kesehatan.   Hal ini terjadi karena adanya barir entri 

dan karena prilaku provider itu sendiri. 

4.   Ketentuan Pemerintah 

 
Di  negara-negara  yang  berorientasi  socialized  medicines,  seperti  di 

Eropa dan Jepang, tarif rumah sakit seringkali sangat dipengaruhi oleh 

peraturan  pemerintah,  baik  langsung maupun  tidak  langsung.    Bahkan  di 

negara Amerika juga ada ketentuan pemerintah yang mengekang rumah sakit 

meningkatkan tarifnya pada batas tertentu yang ditetapkan tiap tahun.   Di 

Indonesia misalnya, tarif perawatan di kelas III ditentukan oleh Kanwil 

Kesehatan setempat. Tujuannya adalah terjadinya subsidi silang di rumah 

sakit swasta atau rumah sakit swadana. 

Di rumah sakit pemerintah, tarif tersebut tentu saja disubsidi oleh 

anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah.  Hal ini dimaksudkan untuk 

menjamin bahwa masyarakat kelas bawah dapat terlayani dengan biaya yang 

terjangkau.  Namun dalam perakteknya, seringkali justru yang lebih mampu 

yang  menikmati  tarif   subsidi  ini.     Sebagai   contoh  misalnya,  banyak 

perusahaan yang mengganti biaya perawatan karyawannya hanya pada 

perawatan kelas III.
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Perusahaan tentu saja tidak boleh dianggap sebagai masyarakat tidak 

mampu, oleh karenanya mereka seharusnya memberikan penggantian pada 

kelas diatasnya yang tidak mendapat subsidi dari pasien yang mampu maupun 

dari pemerintah. 

Sedangkan dasar strategi penetapan tarif adalah antara lain: 

 
a.    Berorientasi kepada biaya 

 
Penetapan tarif biasanya dilakukan berdasarkan biaya ditambah mark-up 

yaitu dilebihkan dari biaya yang dikeluarkan. Strategi ini banyak 

digunakan karena sifatnya lebih pasti daripada berdasarkan kebutuhan. 

Penetapan tarif dengan cara ini dianggap wajar oleh konsumen dan 

persaingan. 

b.    Berorientasi kepada kebutuhan 

 
Penetapan tarif lebih menekankan kebutuhan dari pada biaya dan harga 

ditetapkan.berdasarkan   preferensi   pasien   terhadap   produk   tersebut. 

Bentuk strategi ini adalah diskriminasi harga tetap produk, atau waktu 

layanan. Untuk melaksanakan strategi ini, perlu diidentifikasi segmen 

pasar yang sensitif terhadap perubahan harga. Masalahnya dalam 

pelayanan kesehatan dengan mekanisme pembayaran out-of-pocket, 

walaupun terjadi perubahan harga, prioritas utama adalah  pada aspek 

kuratifnya dan persepsi bahwa mutu simetris dengan harga. Ada uang ada 

ada pelayanan berkualitas. 

c.    Berorientasi kepada pesaing 

 
Penetapan tarif ini tidak berorientasi pada biaya  ataupun permintaan- 

permintaan,tetapi menetapkan tarif apakah di atas, di bawah atau dengan
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tarif pesaing. Bentuk strategi adalah dengan menghitung rata-rata antar 

pesaing (average rate imitative pricing). Hal ini disebabkan kesulitan 

dalam menghitung biaya satuan atau kecenderungan pembagian pasar 

antarpesaing untuk mendapatkanpenghasilan yang adil. 

d.    Berdasarkan pembayaran maksimal 

 
Penetapan tarif ini dilakukan berdasarkan batas atas yang mampu dibayar 

pihak ketiga. Sebenarnya cara ini merupakan bentuk penyimpangan dari 

penetapan tarif berdasarkan permintaan dan seringkali mencerminkan 

keinginan prodiver untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak secara 

sepihak 

 

 
 

2.2  Hasil Penelitian Sebelumnya atau  Terdahulu 

 
Penelitian terdahulu sudah dilakukan oleh Eka Novian Hidayat, 2011 dengan 

Judul Activity Based Costing System Sebagai Alternatif Penentuan Harga Pokok 

Jasa Rawat Inap Pada Rumah Sakit Umum Aisyiyah Kudus dengan hasil penelitian 

Sebagai berikut : 

Perhitungan Harga Pokok Produksi Sangat Penting dilakukan untuk 

menetukan harga jual, ketidak akuratan dalam pembebanan biaya, 

sehingga tidak mengakibatkan apabila metode perhitungan harga 

pokok yang digunakan tidak sesuai untuk diterapkan di era modern 

seperti ini, maka akan terjadi distorsi biaya. Distorsi timbul karena 

adanya kesalahan penentuan biaya, pembuatan keputusan, 

perencanaan dan pengendalian. Kelemahan tersebut dapat diperbaiki 

dengan   menggunakan   perhitungan   harga   pokok   menggunakan 

Activity Based Costing sesuai aktivitas yang dilakukan melalui 

pemilihan cost driver  yang tepat. Selama ini Rumah Sakit Umum 

Aisyiyah Kudus dalam menetapkan tarif jasa Rawat inapnya tidak 

menggunakan perhitungan harga pokok, namun dengan cara 

mempertimbangkan tarif rumah sakit lain di Kudus dan daya beli 

masyarakat. Cara tersebut mempunyai banyak kelemahan. Penelitian 

di RSU Aisyiyah  meneliti kemungkinan diterapkan metode Activity 

Based  Costing  yang  lebih  akurat  dengan  harapan  dapat  dipakai



31  

 

 

 
 
 

sebagai  salagh  satu  alternatif  dalam  penentuan  tarif  rawat  inap 

dimasa mendatang. 

 
Data untuk penelitian menggunakan data sekunder yang dilengkapi 

dengan data yang didapat melalui wawancara dari berbagai bagian di 

RSU Aisyiyah Kudus selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis 

data yang digunakan adalah uji beda dengan menggunakan Paired 

Sample T-Test untuk mengetahuai ada atau tidaknya perbedaan tarif 

rawat inap  yang ditetapkan RSU Aisyiyah   Kudus dengan harga 

pokok tarif rawat inap menggunakan perhitungan metode Activity 

Based Costing. 

 
Hasil Uji Paired Sample T-Test rata-rata tarif rawat inap yang 

ditentukan Aisyiyah RSU Kudus dari kelas VIP, Kelas 1, Kelas 2, 

Kelas 3 menunjukkan terdapat perbedaan signifikan terhadap rata- rata 

harga pokok tarif rawat menggunakan metode Activity Based Costing 

dari kelas VIP, Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3. Tarif rawat inap yang 

ditetapkan RSU Aisyiyah Kudus jauh lebih Tinggi jika dibandingkan  

dengan  harga pokok  tarif  rawat  inap menggunakan metode Activity 

Based Costing. 

 
Kesimpulan yang dapat di ambil berdasarkan hasil penelitian diatas 

adalah terdapat perbedaan antara tarif rawat inap yang ditetapkan RSU 

Aisyiyah dengan harga pokok tarif rawat inap yang menggunakan  

perhitungan  metode  Activity Based  Costing.  Saran yang berkaitan 

dengan hasil penelitian ini yaitu RSU Aisyiyah perlu meninjau kembali 

metode penetapan tarif rawat inapnya dengan mencoba  menerapkan  

sistem  perhitungan  biaya  metode  Activity Based Costing agar 

mampu menghasilkan tarif yang lebih tepat. 

 
Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan 

peneliti sekarang ini dapat dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut : 

Persamaan  :   Mempunyai    penelitian    dengan    tujuan    yang    sama 

seperti mengetahui perbedaan hasil perhitungan biaya 

menggunakan metode yang dipakai RSU Aisyiyah dengan 

metode Activity   Based   Costing   serta   apakah   ada 

kemungkinan untuk   diterapkan metode Activity Based 

Costing di masa depan.



32  

 

 

 
 
 

Perbedaan   : 

 
1. Judul penelitian dan pembahasan 

a. Penelitian sekarang : 

Penerapan Activity Based Costing System sebagai dasar 

penerapan tarif jasa rawat inap (Studi kasus pada RSIA 

Mardi Waloeja) 

 
b.    Penelitian Terdahulu 

 
Activity Based Costing System Sebagai Alternatif 

Penentuan Harga Pokok Jasa Rawat Inap Pada Rumah 

Sakit Umum Aisyiyah Kudus 

2.    Tujuan Penelitian 

 
a.    Penelitan sekarang : 

 
Mengetahui   perbedaan  tarif jasa rawat inap dengan 

perhitungan dengan menggunakan akuntansi tradisional 

dan Activity Based Costing System  pada RSIA Mardi 

Waloeja 

b.    Penelitian terdahulu : 

 
Meneliti kemungkinan diterapkan metode Activity Based 

Costing yang lebih akurat dengan harapan dapat dipakai 

sebagai salagh satu alternatif dalam penentuan tarif rawat 

inap dimasa mendatang. 

3.    Obyek Penelitian 

 
a.    Penelitan sekarang : 

 
Penelitian dilaksanakan di RSIA Mardi Waloeja
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b.    Penelitian terdahulu : 

 
Penelitian dilakukan di RSU Aisyiyah Kudus 

 
 
 

 

2.2.1   Aplikasi   Penentuan   Harga   Jual   Kamar   Pada   Perusahaan   Jasa 

 
Perhotelan Menggunakan Metode Activity Based Costing 

 
Ami Fauzijah, M.Yasir Zain, 2005. Penelitian ini bertujuan untuk 

membangun aplikasi yang dapat digunakan untuk menentukan harga jual kamar 

pada  perusahaan  jasa  perhotelan  berdasarkan  Activity Based  Costing.  Metode 

Activity Based Costing yang hadir ditengah-tengah cukup membantu mengurangi 

overcosting atau undercosting yang diakibatkan oleh distorsi dalam pembebanan 

biaya. Pembangunan aplikasi penentuan harga jual kamar menggunakan metode 

Activity Based  Costing  diharapkan  menjadi  alat  bantu  pengelola  hotel  untuk 

menentukan harga jual kamar. Pendataan biaya yang dikelompokkan dalam 

beberapa kategori dan cost driver dilakuka tiap periode (perbulan) selama satu 

tahun. Dari data-data yang telah tersimpan akan didapat harga pokok dan setelah 

ditambah dengan komponen lain seperti Mark-up dan VAT (Value Added Tax), 

maka akan didapat harga jual kamar. 

Persamaan  :     Memiliki  persamaan  dalam  penggunaan  metode  Activity 

Based Costing untuk nendapatkan hasil yang lebih akurat 

dalam penentuan harga pokok tarif sewa kamar. 

Perbedaan   : 

 
1. Judul penelitian dan pembahasan 

a. Penelitian sekarang :
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Penerapan Activity Based Costing System sebagai 

dasar penerapan tarif jasa rawat inap (Studi kasus 

pada RSIA Mardi Waloeja) 

b.   Penelitian Terdahulu 

 
Aplikasi Penentuan Harga Jual Kamar Pada 

Perusahaan Jasa Perhotelan Menggunakan Metode 

Activity Based Costing 

 

 
 

2.    Tujuan Penelitian 

 
a.   Penelitan sekarang : 

 
Mengetahui      perbedaan   tarif   jasa   rawat   inap 

dengan  perhitungan  dengan  menggunakan 

akuntansi  tradisional  dan  Activity Based  Costing 

System pada RSIA Mardi Waloeja 

b.   Penelitian terdahulu : 

 
Membangun aplikasi yang dapat digunakan untuk 

menentukan harga jual kamar pada perusahaan jasa 

perhotelan berdasarkan Activity Based Costing.
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2.3  Kerangka Pemikiran 

 
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

Rumah Sakit Ibu & Anak 

Mardi Waloeja 
 
 

 

Analisis Sistem Perhitungan Biaya 

dalam Penentuan Tarif Rawat Inap 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penetapan Tarif secara Tradisional Penetapan Tarif secaraActivity 

Based Costing SystemSytem
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analisis Perbandingan 

 
 

 

Simpulan 
 
 

 

Saran 
 

 
 

Sumber : diolah peneliti
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BAB  III 

 
METODE PENELITIAN 

 
 
 

3.1  Objek Penelitian 
 

Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah laporan 

perhitungan tarif inap yang masih menggunakan sistem biaya tradisional untuk 

memperoleh  gambaran  perhitungan  unit  cost  untuk  layanan  rawat  inap  dan 

laporan biaya-biaya yang berhubungan dengan penerapan tarif inap. 

Penelitian ini mengambil tempat penelitiannya, yakni di RSIA Mardi 

Waloeja  di  Jl.Kauman  No  1  Malang.  Penulis  mengambil  lokasi  penelitian  di 

rumah Sakit ini karena merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memiliki 

karakteristik yang sedikit berbeda. Disatu sisi rumah sakit merupakan salah satu 

badan usaha yang bersifat sosial namun disisi lain rumah sakit juga beririentasi pada 

keuntungan sehingga menarik untuk dikaji. Waktu penelitian diawali mulai dari 

bulan Januari 2010 sampai Desember 2010, bekerjasama pada dengan Bagian 

Keuangan dan Manager Operasional RSIA Mardi Waloeja. 

 

 
 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

 
Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah: 

 
a. Data  kuantitatif,  yaitu  data  berupa  angka-angka  laporan  keuangan  rumah 

sakit. Selain   itu,   data   kuantitatif   juga   berupa   data   biaya-biaya   yang 

dikeluarkan   dalam  melaksanakan  kegiatan  pelayanan  jasa.   Data biaya- 

biaya tersebut adalah data biaya tetap dan biaya variabel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36
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b. Data kualitatif,  yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian  dalam bentuk 

informasi  baik  secara  lisan  maupun  tulisan  seperti  struktur  organisasi 

dan pembagian tugas. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini: 

 
a. Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  objek  penelitian.  Data  jenis 

ini diperoleh  dari  observasi,  wawancara,  dan  konsultasi  terhadap  pihak- 

pihak yang bersangkutan. 

b. Data sekunder yaitu data  yang  diperoleh dari sumber-sumber  tertulis berupa 

data laporan keuangan rumah sakit khususnya laporan rugi serta data 

pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

penulisan   ini.   Data   tersebut   meliputi:   data   biaya   tetap,   data   biaya 

variabel, data pendukung jumlah pasien rawat inap, data   pendukung lama 

hari pasien, data  pendukung  jumlah  dan  luas  kamar rawat  inap,  dan  data 

tarif  konsumsi tiap kelas. 

 

 
 

3.3  Definisi Operasional 

 
1.    Pengertian Penerapan 

 
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  pengertian  penerapan 

adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat 

bahwa,  penerapan  adalah  suatu  perbuatan  mempraktekkan  suatu  teori, 

metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu 

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah 

terencana dan tersusun sebelumnya.



38  

 

 

 
 
 

2.    Pengertian Activity Based Costing System 

 
Definisi Activity Based Costing menurut Horngren dan Foster (2003:39) 

adalah: “An approach to costing that focuses on activities as the fundamental 

cost objects. It uses the costs these activities as the basis for assigning  costs 

to other”. cost objects such as products, services or customer”. 

Menurut Mulyadi (2003:40) Activity Based Costing systems adalah : “ sistem 

informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang 

aktivitas untuk memungkinkan personel perusahaan melakukan pengelolaan 

terhadap aktivitas”. 

Garrison dan Noreen (2003:316) mendefinisikan Activity Based Costing 

sebagai berikut: “Activity Based Costing is a costing method that is designed 

to provide managers cost information for strategic and other decision that 

potentially affect capacity and therefore fixed costs”. 

Menurut  Hansen dan  Mowen  (2003:122)  adalah:  “Activity Based  Costing 

systems first trace cost to activities then to product….”. 

Hilton, Maher, dan Selto (2006:14) memberikan pengertian Activity Based 

Costing sebagai berikut: “Activity Based Costing or ABC is a costing method 

that first assigns costs to activies and then to goods services based on how much 

each good or service use the activities”. 

 
Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Activity Based 

Costing adalah suatu pendekatan terhadap sistem akuntansi yang memfokuskan 

pada aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi produk, dimana aktivitas 

tersebut merupakan titik akumulasi biaya yang mendasar.
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3.    Pengertian Tarif Rumah Sakit 

 
Tarif Rumah Sakit adalah nilai suatu jasa pelayanan yang ditetapkan dengan 

ukuran sejumlah uang berdasarkan pertimbangan bahwa dengan nilai uang 

tersebut sebuah rumah sakit bersedia memberikan jasa kepada pasien. 

 

 
 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan : 

 
1.    Wawancara 

 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban 

responden dicatat atau direkam dengan alat perekam..Dalam hal ini penulis 

mengumpulkan data dan dokumen yang dibutuhkan dengan mengajukan 

pertanyaan pertanyaan seputar penelitian kepada informan atau ahli 

dibidangnya untuk memperoleh  informasi yang akurat. 

2.    Observasi 
 

Observasi atau pengamatan  kegiatan adalah setiap kegiatan untuk 

melakukan  pengukuran,  pengamatan  dengan  menggunakan  indera 

penglihatan yang berarti tidak mengjukan pertanyaan-pertanyaan. Dalam hal 

ini penulis melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian dan melakukan 

dokumentasi yang dianggap penting. 

3.    Studi Pustaka 
 

Penulis mengumpulkan data melalui sumber bacaan, media teknologi dan 

dokumen internal perusahaan yang berkaitan dengan RSIA Mardi Waloeja 

dan Activity Based Costing.
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3.5 Teknik Analisis Data 
 

Dalam     penulisan     penelitian  ini,     penulis     menggunakan     metode 

deskriptif komparatif   yaitu   menjelaskan,   meringkaskan   berbagai   kondisi, 

situasi    dan  variable  yang    timbul    di    masyarakat,    yang    menjadi    obyek 

penelitian,  berdasarkan  apa  yang terjadi. Kemudian membandingkannya dengan 

kondisi, situasi ataupun variabel yang diterapkan oleh objek penelitian. 

Langkah-langkah yang   dilakukan   dalam   penulisan skripsi   ini   adalah 

sebagai berikut: 

a.    Melakukan analisis tarif rawat inap rumah sakit saat ini. 

 
b. Menetapkan metode biaya berdasarkan Activity Based Costing System dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

 Mengidentifikasi  biaya  dan  aktivitas  sumber  daya.  Langkah  pertama 

dalam  merancang  Activity Based Costing ,  adalah  melakukan analisis 

aktivitas   untuk   mengidentifikasi   biaya   sumber   daya   dan aktivitas 

perusahaan. 

 Membebankan biaya sumber daya pada aktivitas. Activity Based Costing 

System menggunakan penggerak  biaya  konsumsi  sumber  daya  untuk 

membebankan   biaya sumber   daya   ke   aktivitas.   Karena   aktivitas 

memicu  timbulnya  biaya dari  sumber  daya  yang  digunakan  dalam 

operasi,  suatu  perusahaan harus  memilih  penggerak  biaya  konsumsi 

sumber  daya berdasarkan hubungan sebab-akibat. 

 Membebankan  biaya  aktivitas  pada  objek  biaya.  Langkah  terakhir 

adalah membebankan biaya aktivitas atau tempat penampungan biaya 

aktivitas pada output berdasarkan penngerak biaya konsumsi aktivitas
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yang  tepat.  Output  adalah  objek  biaya  dari aktivitas  yang  dilakukan 

perusahaan atau organisasi. 

c. Dengan  melakukan  langkah  pada  point (b)  maka  dapat  diketahui  tarif 

rawat inap Activity Based Costing yang akurat. 

d.    Membandingkan tarif inap rumah sakit berdasarkan dengan realisasi.
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BAB   IV HASIL 

PENELITIAN 

 

 
 

4.1       Gambaran Umum Objek Penelitian 

 
4.1.1    Sejarah Singkat 

 
Rumah Sakit Ibu & Anak Mardi Waloeja merupakan salah satu rumah 

sakit bersalin yang terdapat di kota Malang. Rumah Sakit Ibu & Anak Mardi 

Waloeja didirikan tahun 1927 namun secara resmi baru ditetapkan dengan Surat 

Penetapan Gouvernour Generaal Hindia Belanda No. l9, Tjipanas, 27 September 

1933 yang diajukan oleh Tuan J.W. Bek. Semula Rumah Sakit Ibu & Anak Mardi 

Waloeja hanya berbentuk perkumpulan, yang pada Surat Penetapan tersebut disebut 

Perkumpulan untuk Perawatan Lingkungan di Malang atau Vereeniging voor  

Wijkverpleging te Malang (Perkumpulan untuk Perawatan di Lingkungan 

Malang)  yang dipimpin oleh seorang dokter Belanda. 

Pada Anggaran Dasar Vereeniging voor Wijkverpleging disebutkan bahwa 

perkurnpulan ini bertujuan memberi pertolongan dan perawatan di rurnah kepada 

orang-orang sakit dan wanita-wanita yang bersalin dengan tidak memandang bangsa 

dan agama dengan mendahulukan orang yang tidak/kurang maju. Dan untuk orang-

orang yang kurang mampu, perawatan diberikan dengan tidak memungut biaya, 

dalam keadaan-keadaan lain akan dipungut biaya sesuai dengan kemampuan 

menurut tarif yang ditentukan. 

Setelah Indonesia merdeka, pimpinan Vereeniging voor Wijkverpleging 

tersebut menyerahkan seluruhnya kepada salah seorang karyawan yang statusnya 

sebagai bidan, yaitu lbu Soewati. Karena Ibu Soewati merasa bahwa rurnah sakit 
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yang diserahkan kepadanya adalah milik Tuhan, maka Ibu Soewati pun 

menyerahkan rumah sakit ini kepada gereja  yaitu Gereja Kristen Jawi Wetan 

(GKJW). 

Pada Anggaran Dasar Vereeniging voor  Wijkverpleging  yang dibuat di 

Malang  tanggal  3  April  1959  nama  Mardi  Waloeja  sudah  mulai  digunakan. 

Hingga sekarang Rurnah Sakit Ibu & Anak Mardi Waloeja di bawah naungan 

Yayasan Kesehatan Gereja Kristen Jawi Wetan daerah Malang. Dalam 

perkembangan selanjutnya, RSB Mardi Waloeja Kauman meningkatkan 

pelayanannya menjadi Rumah Sakit Ibu & Anak mardi Waloeja. 

 

 
 

4.1.2    Organisasi 

 
A. Struktur Organisasi 

 
Berikut ini struktur organisasi Rumah Sakit Ibu & Anak Mardi Waloeja : 

 
Gambar 4.1 

 

Struktur Organisasi 
 

Rurnah Sakit Bersalin Mardi Waloeja 
 

Tahun 2010 
 

 
 

Sumber: Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja, Malang
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B. Uraian Tugas 
 

Berikut ini adalah uraian tugas dalam struktur organisasi Rumah Sakit Ibu 

 
& Anak Mardi Waloeja Malang: 

 
1.    Direktur memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
Bersama dengan Wakil Direktur memprogram serta membuat kebijaksanaan- 

kebijaksanaan agar rumah sakit bisa tetap jalan dan berkembang. 

2.    Wakil Direktur memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
Mendapat  wewenang  penuh  dari  Direktur  untuk  melakukan/ 

mensosialisasikan program-program tersebut kepada kepala bagian rnasing- 

rnasing, atau kepada kepala seksi. 

3.    Pastoral memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
Membina  kerohanian  khususnya  kepada  karyawan,  disamping  itu 

jugapastoral mempunyai tugas sebagai pendampingan pada pasien yang 

mernerlukan. 

4. Pelayanan   medis   perawatan   memiliki   uraian   tugas   sebagai   berikut: 

Bertanggung jawab atas tugas yang dilakukan oleh bagian kamar obat,  rekam 

medis, rawat jalan, dam rawat inap. 

5.    Kamar obat memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
Bertanggung jawab atas penyediaan obat-obatan untuk aktivitas rumah sakit. 

 
6.    Rekam Medis uraian tugas sebagai berikut: 

 
a.    Mencatat keseluruhan data-data pasien. 

 
b. Pelaporan aktivitas rumah sakit kepada Dinas Kesehatan, misalnya jenis 

penyakit, jumlah pasien, dan kasus-kasus lain.
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7.    Rawat jalan uraian tugas sebagai berikut: 

 
Melayani pasien yang memerlukan perawatan secara berkala (rawat jalan), 

misalnya pemeriksaan dan tindakan medis yang dibutuhkan, melayani resep 

serta pembayaran rawat jalan. 

8.    Rawat Inap memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
1.    Melayani/merawat pasien sesuai dengan prosedur tetap masing-masing 

 
(ruang anak, ruang bersalin). 

 
2.    Melayani dokter saat dokter berkunjung. 

 
9.    Penunjang Medis memiliki uraian tugas sebagai be:ikut: 

 
Bertanggung jawab atas tugas yang dilakukan oleh bagian laborat, gizi, dan 

linen. 

10.  Laborat uraian tugas sebagai berikut: 

 
1. Melakukan pemeriksaan baik dari dewasa, anak dan poliklinik (pasien 

dalam). 

2.    Melayani pemeriksaan pasien luar. 

 
11.  Gizi memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
1. Melayani  kebutuhan  pasien  dalam  hal  ini  menu  makanan  yang  akan 

diberikan pada pasien yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit ini. 

2.    Melayani kebutuhan karyawan. 

 
12.  Linen memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
1.    Menangani perlengkapan atau cucian pasien. 

 
2. Menangani  perlengkapan  rumah  sakit  yang  dibutuhkan  oleh  masing- 

masing ruangan.
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3.    Menginventarisir perlengkapan rumah sakit yang berkaitan dengan linen. 

 
13.  Bagian Umum Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
Bertanggung jawab atas tugas yang di lakukan oleh bagian Sekretariat, Sub 

 
Bagian Keuangan, URT / IPS / Transportasi dan Resepsioni / Security. 

 
14.  Sekretariat memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

Pencatatan keluar masuk surat. 

15.  Sub Bagian Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
1.    Mengevaluasi bersama untuk penyusunan anggaran. 

 
2.    Bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas Administrasi dan 

 
Kasir. 

 
16.  Administrasi memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
1.    Membukukan transaksi-transaksi dari Kasir. 

 
2.    Merekap seluruh transaksi. 

 
3.    Melaksanakan pelaporan keuangan pada pimpinan/direktur. 

 
17.  Kasir memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
Menangani proses keluar masuknya uang misalnya operasional rumah sakit, 

pembayaran pasien, belanja dapur, pembayaran obat dan lain-iain. 

18.  Penyusun Anggaran memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
1.    Membuat anggaran tahunan. 

 
2. Mengevaluasi  anggaran  tiap  Triwulan  (3  bulan)  dikaitkan  dengan 

realisasi. 

3.    Mengevaluasi anggaran tiap 6 bulan dikaitkan dengan realisasi. 

 
4.    Mengevaluasi anggaran tiap 1 tahun dikaitkan dengan realisasi.
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19.  URT / IPS / Transportasi memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
1.    Perawatan keseluruhan fisik rumah sakit (gedung dan perabotan). 

 
2.    Sarana penunjang untuk pasien (ambulan). 

 
20.  Resepsionis / Security memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

 
1.    Menerima telepon. 

 
2.    Menerima tamu. 

 
3.    Memberikan informasi secara umum mengenai rumah sakit. 

 
4.    Bertauggung jawab terhadap keamanan rumah sakit. 

 
 
 

 

4.1.3   Personalia 

 
A.   Jumlah Pegawai 

 
Rumah Sakit Ibu & Anak Mardi Waloeja memiliki 74 orang pegawai ydan 

terbagi  menjadi  2  bagian,  yaitu  bagian  Medis  dan  Non  Medis.  Untuk  lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Jumlah Pegawai Tetap 

Medis 

Tahun 2010 
 

Jabatan Jumlah 

(Orang) 

Dokter 5 
Bidan 3 

Akper 8 

SPK 6 

POS 14 

Analis 2 

Asisten Apoteker 1 

Jumlah 39 
Sumber: Rumah Sakit Ibu & Anak Mardi Waloeja, Malang 

Diolah oleh peneliti
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Tabel 4.2 

Jurnlah Pegawai Tetap 

Non Medis 

Tabun 2010 
 

Jabatan Jumlah 
(Orang) 

Keuangan 4 
Rekam Medis 1 

IPS 4 

Gizi 7 

Linen 8 

Resepsionis 3 

Keamanan 1 

Driver 2 

Kamar Obat 5 

Jumlah 35 
Sumber: Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja, Malang 

Diolah oleh peneliti 
 
 
 

 

B.  Jam Kerja dan Hari Kerja 

 
Karena Rumah Sakit Ibu & Anak Mardi Waloeja merupakan suatu badan 

usaha yang memberikan jasa pelayanan pada masyarakat dalam bidang kesehatan 

selarna 24 jam, maka jam kerja pegawai diatur sebagai berikut: 

1. Untuk  pegawai  di  bagian  Rawat  lnap,  Seccurity dan  Front  Office  dibagi 

menjadi 3 shift yaitu shift pagi jam 07.00-14.00, shift sore jam 14.00-21.00 dan  

shift  malam  jam  21.00-07.00.  Hari  kerjanya  adalah  Senin  sampai Minggu, 

tetapi masing-lasing pegawai hanya dikenai 6 hari aktif . 

2. Untuk pegawai di bagian Rekam Medis, Rawat Jalan dan Bagian Umum & 

Keuangan, jam kerjanya dimulai jam 07.00 hingga 14.00. Dengan hari kerja 

Senin sampai Sabtu. 

3. Untuk pegawai di bagian Penunjang Medis, jam kerjanya dimulai jam 07.00 

hingga  14.00  dengan  hari  kerja  Senin  sampai  Minggu.  Pada  bagian  ini 

niasing-masing pegawai hanya dikenai 6 hari kerja, tetapi diatur sedemikian



49  

 

 

 
 
 

rupa supaya pegawai-pegawai tersebut dapat melayani masyarakat setiap hari 

 
(Senin-Minggu). 

 
 
 

 

4.1.4 Produksi 

 
A. Jenis Layanan 

 
Pada perusahaan yang memproduksi barang, akan didapati proses-proses 

produksi dari pengolahan bahan baku hingga menjadi barang jadi. Akan tetapi 

pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa tentu saja hasil akhirnya adalah jenis-

jenis pelayanan atau jasa yang diberikan pada konsumen. 

Rurnah Sakit Ibu & Anak Mardi Waloeja merupakan salah satu badan 

usaha yang bergerak di bidang jasa khususnya di bidang kesehatan. Rurnah Sakit 

Ibu & Anak Mardi memberikan jasanya berupa pelayanan-pelayanan yang dapat 

dinikmati oleh konsumennya dalam hal ini pasien. 

Berikut ini adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit 

 
Ibu & Anak Mardi Waloeja: 

 
1.    Poliklinik umum dan kesehatan ibu & anak,  melayani : 

 
1. Pemerikasaan kesehatan dan pegobatan untuk pasien umum. 

 
2. Pemerikasaan  kesehatan  dan  pegobatan  untuk  bayi,  balita,  anak  dan 

remaja. 

3. Pemeriksaan kehamilan.. 

 
4. Pemeriksaan setelah melahirkan 

 
5. Pelayanan Keluarga Berencana 

 
6. Pemeriksaan Pap Smear 

 
7. Imunisasi bayi, anak dan dewasa.
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8. Konsultasi menyusui dll. 

 
2. Pemerikasaan  dan  perawatan  kehamilan  dan  penyakit  kandungan  oleh 

Spesialis Kandungan dan kebidanan termasuk pemeriksaan dengan USG dan 

NST / CTG (untuk mengetahui kesejahteraan janin) 

3.    Pemeriksaan dan perawatan bayi dan anak oleh Spesialis Anak 

 
4. Konsultasi atau rujukan kepada dokter spesialis/subspesialis (bedah umum, 

THT, penyakit dalam, jantung anak,dll. 

5.    Perawatan ibu hamil, meliputi : 

 
1.    Persalinan normal 

 
2.    Persalinan normal dalam air (water birth) 

 
3.    Persalinan dengan sectio caesare 

 
4.    Senam hamil dan senam nifas atau pasca operasi 

 
6.    Pemeriksaan laboratorium. 

 
7.    Kamar Obat: 

 
1.    Resep Luar : melayani resep dari dokter praktek. 

 
2.    Resep Dalam : melayani resep rawat inap. 

 
8.    Pelayanan ambulan 24 jam ( antar jemput pasien). 

 
9.    Pengurusan Akte Kelahiran bayi. 

 
 
 

 

4.1.5. Fasilitas 

 
Dalam usahanya untuk memberikan pelayanan yang baik pada pasien, 

khususnya pasien rawat inap maka Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardi Waloeja 

menyedialaan fasilitas-fasilitas yang dapat dipergunakan oleh pasiennya saat 

dirawat inap di Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardi Waloeja.
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Fasilitas-fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja 

secara umum adalah sebagai berikut: 

1.    Tempat tidur pasien. 

 
2.    Kasur: Spring Bed, Electric Bed. 

 
3.    Kursi sofa. 

 
4.    Kursi tamu. 

 
5.    Lemari pojok. 

 
6.    Lemari pakaian 3 pintu. 

 
7.    Lamari / meja snack. 

 
8.    AC. 

 
9.    TV 20 inch, 17 inch dan 14 inch. 

 
10.  Telepon. 

 
11.  Kulkas. 

 
12.  Kamar mandi dengan fasilitas shower dan air hangat. 

 
13.  Wastafel. 

 
14.  Tempat Rias. 

 
15.  Meja makan pasien (dorong). 

 
16.  Tempat tidur lipat bagi penunggu/keluarga. 

 
17.  Wifi area 

 
Namun karena pada Rumah Sakit Ibu & Anak Mardi Waloeja untuk rawat 

inap anak dan rawat inap eewasa terbagi dalam berbagai kelas, rnaka tentu saja 

fasilitas   yang  tersedia  untuk  rnasing-masing  kelas  berbeda  sesuai  dengan 

kelasnya. Berikut ini adalah daftar fasilitas dan tarif untuk rawat inap anak dan rawat 

inap dewasa :
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Tabel 4.3 

Daftar Fasilitas dan Tarif 

Rawat Inap Dewasa Tabun 2010 
 

Kelas Tarif/Hari Fasilitas 

(Rp.) 

VIP 400.000 1  tempat  tidur  pasien,  1  set 
kursi sofa, 1 set kursi tamu, 1 set 

lemari pojok, AC, TV, telepon, 

kulkas, kamar mandi berada 

dalam  satu  ruangan.  1 set meja 

makan pasien(dorong) dan 1 set 

tempat tidur lipat bagi 

penunggu/ keluarga. 

 

I 
 

300.000 
 

1  tempat  tidur  pasien,  1  set 

kursi sofa. I set lemari pojok, 
  AC, l set kursi 1   set   TV   17 
  inch,  kulkas,  telepon,  kamar 
  mandi    berada    dalam    satu 
  ruangan,   1   set   meja   makan 
  pasien    (dorong),    satu    set 
  tempat   tidur   bagi   penunggu 

atau keluarga. 

 

II A 
 

200.000 
 

1 tempat tidur pasien, 1 set TV 

14 inch, 1 set kursi tamu, AC, 

kulkas,telepon, lemari pakaian, 

meja makan pasien (dorong), 

kamar mandi di dalam. 

 

II B 
 

150.000 
 

2 tempat tidur pasien, 2 meja 

makan pasien, 1 set pesawat 

televisi, 1 lemari pakaian 3 

pintu, 2 lernari/meja sna ck, 1 

set kursi tamu, kamar mandi di 

dalam. 

 

III A 
 

75.000 
 

2 tempat tidur pasien, 2 lemari 

pakaian kecil. kamar mandi di 

luar. 

 
III B 

 
50.000 

 
6 tempat tidur pasien, lemari. 

pakaian, kamar mandi di luar. 

Sumber : Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja, Malang 
Diolah oleh peneliti
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4.1.6.  Pemasaran 
 

Pemasaran merupakan bagian penting dalam kehidupan suatu perusahaan. 

Bauran pemasaran meliputi Product, Price, Place dan Promotion. Yang dimaksud 

dengan product adalah hasil produksi, dalam hal ini product dari Rumah Sakit Ibu 

dan  Anak  Mardi  Waloeja  adalah  jasa  pelayanan  yang  diberikan  pada  pasien 

Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja. 

Yang kedua, bagaimana menentukan harga, yaitu harga/tarif pelayanan di 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardi Waloeja. Tarif yang dikenakan pada pasien 

oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardi Waloeja ini ditentukan berdasarkan fasilitas-

fasilitas yang dapat dinikmati oleh pasien dimana pada setiap kelas memiliki 

perbedaan fasilitas, kemudian juga pelayanan yang diberikan oleh pegawai Rumah 

Sakit Ibu dan Anak Mardi Waloeja baik pegawai Medis maupun Non Medis. 

Misalnya saja didam hal minum obat, suster atau perawat akan melayani pasien 

sampai obat yang harus diminum itu siap diminum oleh pasien, jadi pasien tidak 

perlu repot-repot menyiapkan peralatan-peralatan misalnya sendok,  gelas,  air  dan  

obat-obatan  yang  harus  diminumnya  karena  semuanya sudah disiapkan oleh 

suster. Selain yang mempengaruhi tarif pelayanan pasien adalah  obat-obatan  yang  

digunakan  oleh  pasien.  Antara  pasien  satu  dengan lainnya memiliki keadaan 

kesehatan yang berbeda. Perbedaan keadaan kesehatan ini yang menentukan jenis-

jenis obat yang harus dikonsumsi. Harga obat pun berbeda satu sarna lain, sehingga 

antara satu pasien dengan pasien lainnya tarif obatnya  berbeda  sehingga  tarif  

keseluruhan  perawatannya  akan  berbeda  pula untuk masing-rnasing pasien.
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Place menunjukkan bagaimana distribusi produk tersebut dilaksanakan. 

Untuk Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja, distribusi yang digunakan untuk 

memasarkan jasanya adalah secara langsung kepada rnasyarakat yang 

rnembutuhkan pelayanan kesehatan yang disediakan Rumah Sakit Bersalin Mardi 

Waloeja. 

Dan yang terakhir adalah Promotion. Promosi yang dilakukan oleh Rumah 

Sakit Bersalin Mardi  Waloeja untuk memasarkan jasanya adalah dengan  cara 

sebagai berikut: 

1.    Pemberian brosur. 

 
2. Pemberian  bingkisan   bagi   pasien-pasicn   Rumah  Sakit   Bersalin   Mardi 

Waloeja yang sedang rawat inap maupun rawat jalan, misalnya berupa tas bayi, 

kotak pensil dan lain-lain. 

3.   Pengiriman   Surat   Pemberitahuan   bagi   pasien   rawat   jalan,   misalnya 

 
Pernberitahuan mengenai jadwal imunisasi bayi. 

 
4. Kerjasarna  dengan  instansi-instansi  dalam  hal  pelayanan  kesehatan  bagi 

karyawan  instansi-instansi  tersebut,  seperti  Bank  Mandiri,  Bank  Niaga, 

Kantor Pos. 

 
 

4.2      Diskripsi Hasil Penelitian 

 
Penelitian ini membutuhkan data-data pendukung dari pihak rumah sakit. 

Data pendukung tersebut adalah data yang berkaitan dengan konsumsi aktivitas 

yang dilakukan selama pasien menjalani rawat inap. Adapun besarnya tarif tiap 

kelas jasa yang ditetapkan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardi Waloeja adalah :
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Tabel 4.4 

Tarif Jasa Rawat Inap Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja 

Tahun 2010 
No. Kelas Tarif / Hari (Rp.) 

1 VIP 400.000 

2 I 300.000 

3 II A 200.000 

4 II B 150.000 

5 III A 75.000 

6 III B 50.000 

Sumber : Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja 
 

 
 

Tarif yang ditetapkan oleh pihak menejemen rumah sakit tersebut adalah 

besarnya tarif rawat inap perhari oleh pasien. Tarif tersebut berlaku selama tahun 

2010 dan berlaku untuk masing-masing tipe kamar dengan harga yang berbeda 

sesuai dengan fasilitas yang diberikan. Untuk tarif yang paling mahal adalah tarif 

kamar VIP  yaitu Rp. 400.000,- sedangkan untuk tarif  yang paling terjangkau 

adalah tarif untuk kelas IIIB yaitu sebesar Rp.50.000,- 

 

 
 

4.2.1    Data pendukung Activity Based Costing 

 
Dalam menentukan tarif jasa rawat inap dengan metode activity based 

costing, data-data yang dibutuhkan antara lain adalah data biaya rawat inap, data 

pendukung jumlah pasien rawat inap, data pendukung lama hari pasien rawat inap, 

dan data podukung luas ruangan rawat inap. Karena obyek penelitian difokuskan 

pada penetapan tarif rawat inap khusus dewasa maka berikut adalah data pendukung 

activity based costing, sebagai berikut :
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Tabel 4.5 

Data Pendukung Jumlah Pasien Rawat Inap Dewasa 

Tahun 2010 
 

Tahun 

 
VIP 

 
I 

 
II A 

 
II B 

 
III A 

 
III B 

2010 32 48 71 69 76 124 

Sumber : Rumah Sakit Ibu & Anak  Mardi Waloeja, Malang 
Diolah oleh peneliti 

 

 
 

Data yang disajikan diatas tersebut memberikan informasi tentang jumlah 

pasien rawat inap dewasa selama tahun 2010 dengan jumlah pasien rawat inap 

dewasa per tipe kamar. Total keseluruhan pasien rawat inap dewasa pada RSIA 

Mardi Waloeja Malang adalah sebesar 420 pasien. 

Tabel 4.6 

Data Pendukung Lama Pasien Rawat Inap Dewasa 

Tahun 2010 

Tahun VIP I II A II B III A III B 

2010 91 137 209 205 220 308 

Sumber : Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja, Malang 
Diolah oleh peneliti 

 

 
 

Data pendukung lama pasien rawat inap dewasa memberikan informasi 

tentang berapa lama hari pasien menjalani rawat inap di rumah sakit tersebut. Data 

tersebut adalah data yang menunjukkan bahwa selama tahun 2010 total keseluruhan 

hari rawat inap pasien dewasa adalah sebesar 1.170 hari. Jumlah hari pasien rawat 

inap dewasa diklasifikasikan berdasarkan tipe kamar selama tahun 

2010.
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Berikut ini juga disajikan tentang data pendukung biaya rawat inap dewasa 

tahun 2010 : 

Tabel 4.7 

Data Pendukung Biaya Rawat Inap Dewasa 

Tahun 2010 
 

No 
 

Data Biaya 
Jumlah 

 

(dalam Rupiah) 

1. Biaya Gaji Perawat 125.743.320 

2. Biaya Konsumsi 93.277.800 

3. Biaya Listrik 4.853.405,77 

4. Biaya Air 436.875 

5. Biaya Kebersihan 20.714.940 

6. Biaya Administrasi & Umum 14.254.140 

7. Biaya Laundry 8.076.000 

8. Biaya Asuransi 1.850.000 

9. Biaya penyusutan 3.339.875 

Sumber : Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja, Malang 
Diolah oleh peneliti 

 
Penelitian ini memfokuskan pada penetapan tarif rawat inap dewasa, oleh 

karena itu data yang dibutuhkan adalah data yang hanya berkaitan dengan biaya 

rawat inap dewasa. Data pendukung biaya rawat inap dewasa di dapatkan dari 

estimasi  yang  berdasarkan  perbandingan  kapasitas  pasien  rawat  inap  dewasa, 

rawat inap anak-anak dan rawat inap bayi dengan jumlah data keseluruhan yang 

diperoleh dari RSIA Mardi Waloeja, Malang.  Daftar biaya diatas didapatkan dari 

prosentase jumlah pasien dibagi keseluruhan pasien yang masuk sejak awal tahun 

2010  hingga  akhir  tahun  2010.  Munurut  data  yang  didapatkan,  jumlah  data 

tersebut terbagi atas pasien rawat inap dewasa, pasien rawat inap bayi dan pasien 

rawat inap anak-anak.
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Berikut ini   penjelasan tentang data tarif konsumsi   pasien rawat inap 

dewasa tahun 2010 : 

Tabel 4.8 

Data Tarif Konsumsi Pasien Rawat Inap Dewasa 

Tahun 2010 
 

No 
 

Jenis Kelas 
Tarif 

 

(dalam Rupiah) 

1. VIP 20.000 

2. I 15.000 

3. IIA 15.000 

4. IIB 12.500 

5. IIIA 10.000 

6. IIIB 10.000 

Sumber : Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja, Malang 
Diolah oleh peneliti 

 
Untuk  perhitungan  biaya  konsumsi,  bagian  keuangan  juga  tidak  bisa 

memberikan informasi yang memadai untuk perhitungan tarif konsumsi pasien. 

Tarif konsumsi pasien tidak ditetapkan sebelumnya. Total biaya konsumsi yang 

ada adalah total keseluruhan biaya konsumsi semua pasien dan seluruh pegawai 

RSIA Mardi Waloeja. Untuk itu, tarif konsumsi disini dibuat berdasarkan estimasi 

berapa penetapan tarif konsumsi pasien yang dianggap sewajarnya dan sesuai tipe 

kamar. 

Berikut ini juga dijelaskan tentang data luas ruangan pasien rawat inap 

dewasa pada RSIA Mardi Waloeja Malang :
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Tabel 4.9 

Data Luas Ruangan Pasien Rawat Inap Dewasa 

Tahun 2010 
 

No 
 

Tipe Kamar 
Luas Kamar 

 

(dalam meter persegi) 

1. VIP 24 

2. I 20 

3. IIA 12 

4. IIB 24 

5. IIIA 24 

6. IIIB 32 

Sumber : Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja, Malang 
Diolah oleh peneliti 

 
Luas ruangan pasien rawat inap dewasa dikelompokkan sesuai tipe kamar. 

luas kamar yang ditampilkan dalam tabel diatas adalah luas keseluruhan kamar 

rawat  inap  untuk  pasien  dewasa.  luas  ruangan  tersebut  dihitung  berdasarkan 

ukuran ruangan tiap kamar dan dikalikan dengan jumlah kamar yang satu tipe. 

Berikut ini data penggunaan listrik ruang rawat inap dewasa tahun 2010 

berdasarkan  estimasi  dan  fasilitas  yang ditawarkan  dalam  masing-masing tipe 

ruangan : 

Tabel 4.10 

Data Penggunaan Listrik Ruang Rawat Inap Dewasa 

Tahun 2010 
No Jenis Kelas Kwh 

1 VIP 1.259,622 

2 I 1.896.354 

3 IIA 2.805,198 

4 IIB 471,5 

5 IIIA 310,2 

6 IIIB 348 

Sumber : Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja, Malang 
Diolah oleh peneliti 

 
Bagian  keuangan  tidak  memisahkan  biaya  listrik  dan  biaya  air  per 

departemen. Untuk biaya listrik dihitung berdasarkan fasilitas yang disediakan
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tiap tipe kamar dengan menghitung estimasi pemakaian listrik perhari. Sedangkan 

untuk biaya air dihitung dari kapasitas bak kamar mandi yang terdapat di kamar 

tersebut. Besarnya pemakaian listrik dan air yang disajikan dalam tabel 

menunjukkan total pemakaian listrik dan air yang dikonsumsi oleh rumah sakit 

selama tahun 2010 secara estimasi. Berikut ini adalah data penggunaan air yang 

diestimasikan berdasarkan kapasitas bak kamar mandi ruang pasien. Untuk data 

penggunaan  air  ruang  rawat  inap  dewasa  tahun  2010  disajikan  dalam  tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.11 

Data Penggunaan Air Ruang Rawat Inap Dewasa 

Tahun 2010 
No Jenis Kelas Meter kubik 

1 VIP 13,65 

2 I 20.55 

3 IIA 31.35 

4 IIB 30.75 

5 IIIA 33 

6 IIIB 46,2 

Sumber : Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja, Malang 
Diolah oleh peneliti 

 

 
 

4.3       Pembahasan dan Analisa Data 

 
Langkah-langkah yang akan diterapkan guna menghitung harga pokok rawat 

inap pada Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja sebagai berikut: 

4.3.1    Mengidentifikasi Aktivitas Dan Mendefinisikan Aktivitas 

 
Dalam  mengidentifikasi  aktivitas-aktivitas  yang  terjadi,  peneliti 

mengamati secara langsung proses dari awal orang datang untuk berobat sarnpai 

menjadi pasien rawat inap di Rumah Sakit Ibu & Anak Mardi Waloeja. Aktivitas- 

aktivitas biaya yang ada di unit rawat inap meliputi : 

1.    Aktivitas pelayanan administrasi dan umum. 

 
2.    Aktivitas pelayanan perawatan pasien.
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3.    Aktivitas pelayanan pemberian makan. 

 
4.    Aktivitas pelayanan pencucian. 

 
5.    Aktivitas pelayanan kebersihan kamar. 

 
6.    Aktivitas penginapan pasien 

 
7.    Aktivitas pemeliharaan bangunan. 

 
Berikut ini dijelaskan mengenai elemen biaya diatas sbb : 

 
1.    Aktivitas Pelayanan Administrasi Umurn 

 
Aktivitas pelayanan administrasi umum dilakukan ketika pasien tersebut 

dinyatakan perlu untuk dirawat inap. Aktivitas ini bertujuan untuk mendapatkan 

data dan informasi secara jelas tentang pasien dan tentang hal lain yang 

dianggap perlu oleh bagian pelayanan administrasi umum. Aktivitas ini dimulai 

dari registrasi nama pasien, alamat, jenis penyakit, dan tipe kamar yang dipilih 

untuk rawat inap. 

2.    Aktivitas Pelayanan Perawatan Pasien 

 
Aktivitas pelayanan perawatan pasien dilakukan oleh perawat dan bidan. 

Aktivitas ini dimulai setelah pasien dari bagian administrasi dan umum dan 

selama melakukan perawatan yang harus diterima oleh pasien. Aktivitas ini 

seperti mengantarkan pasien ke kamar rawat inap, mencatat perkembangan 

kesehatan pasien, melakukan tensi, dan memberikan pertolongan pada pasien 

jika pasien membutuhkan bantuan. 

3.    Aktivitas Pelayanan Pemberian Makan 

 
Aktivitas pelayanan pemberian makan pasien adalah aktivitas pelayanan rumah 

sakti kepada pasien dengan menyediakan makanan sebanyak 3 kali dalam 

sehari.
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4.    Aktivitas Pelayanan Pencucian atau Laundry 

 
Aktivitas pelayanan pencucian atau laundry ini adalah aktivitas pelayanan 

rumah  sakit  kepada  pasien  berupa  pencucian  seprei,  selimut,  dan  sarung 

bantal. 

5.    Aktivitas Pelayanan Pembersihan Kamar atau Cleaning Service 

 
Aktivitas pelayanan pembersihan kamar atau cleaning service adalah aktivitas 

pelayanan rumah sakti kepada pasien dengan rnembersihkan kamar pasien, 

menyapu, dan rnengepel lantai. 

6.    Aktivitas Penginapan Pasien 

 
Aktivitas penginapan pasien adalah aktivitas pasien menggunakan fasilitas yang 

ada pada kamar rawat inap selama pasien tersebut menjalani perawatan yang 

diharuskan untuk rawat inap. 

7.    Aktivitas Pemeliharaan Bangunan 

 
Aktivitas  pemeliharaan  bangunan  adalah  aktivitas  berupa  pemeliharaan 

gedung dan inventaris. 

 

 
 

4.3.2    Mengklasifikasikan aktivitas biaya kedalam berbagai aktivitas 

 
Berikut  ini  adalah  klasifikasi  biaya  kedalam  berbagai  aktivitas  dari 

kegiatan  pelayanan  yang  terjadi  sehari-hari  di  RSIA  Mardi  Waloeja  Malang, 

yaitu: 

1.    Berdasarkan Unit-level activity cost 

 
Aktivitas ini adalah aktivitas perawatan, penyediaan tenaga listrik dan air dan 

biaya konsumsi.
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2.    Berdasarkan Batch-related activity cost 

 
Aktivitas ini adalah aktivitas dalam pelayanan administrasi, biaya kebersihan. 

 
3.    Berdasarkan Product-sustaining activity cost 

 
Aktivitas ini berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk 

tertentu   dan   biaya   untuk   mempertahankan   produk   agar   tetap   dapat 

dipasarkan. Aktivitas ini tidak ditemui di RSIA Mardi Waloeja, Malang. 

4.    Berdasarkan Fasilitas-sustaining activity cost 

 
Aktivitas ini berhubungan dengan kegiatan mempertahankan fasilkitas yang 

disediakan rumah sakit. Yang termasuk dalam aktivitas ini adalah biaya 

laundry, biaya asuransi dan biaya penyusutan. 

Klasifikasi biaya kedalam aktivitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 
Tabel 4.12 

Pengelompokan Biaya Rawat Inap Pasien dan Cost Driver 

 
No Aktivitas Jumlah 

(dalam rupiah) 

1 Unit level Activity Cost  

 Gaji perawat 125.743.320 

 Biaya konsumsi 93.277.800 

 Biaya listrik 4.853.405,77 

 Biaya air 436.875 

 Total 224.311.400,8 

2 Batch-related activity cost  

 Biaya Cleaning service 20.714.940 

 Biaya Administrasi dan umum 14.254.140 

 Total 34.969.080 

3 Fasilitas-sustaining activity cost  

 Biaya Laundry 8.076.000 

 Biaya penyusutan 3.339.875 

 Biaya asuransi 1.850.000 

 Total 13.265.875 

Sumber : Diolah Oleh Peneliti
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4.3.3    Mengidentifikasi Cost Driver 
 

Setelah mengelompokkan biaya kedalam aktivitas, selanjutnya adalah 

mengidentifikasi pemicu biaya atau cost driver. Berikut ini adalah identifikasi cost 

driver : 

Tabel 4.13 
Klasifikasi Biaya Berdasarkan Aktivitas 

 
No Aktivitas Driver Cost Driver Jumlah 

(dalam rupiah) 

1. Unit level Activity 
Cost 

   

 a. Gaji perawat Jumlah hari 1.170 125.743.320 
 rawat inap 

 1. VIP  91  

 2. I  137  

 3. IIA  209  

 4. IIB  205  

 5. IIIA  220  

 6. IIIB  308  

 b. Biaya konsumsi Jumlah hari 1.170 93.277.800 
 rawat inap 

 1. VIP  91  

 2. I  137  

 3. IIA  209  

 4. IIB  205  

 5. IIIA  220  

 6. IIIB  308  

 c. Biaya listrik KWH 7.085,264 4.853.405,77 

 1. VIP  1.259,622  

 2. I  1.896.354  

 3. IIA  2.805,198  

 4. IIB  471,5  

 5. IIIA  310,2  

 6. IIIB  348  

 d. Biaya air Meter kubik 175,5 436.875 

 1. VIP  13,65  

 2. I  20.55  

 3. IIA  31.35  

 4. IIB  30.75  

 5. IIIA  33  

 6. IIIB  46,2  

 Total   224.311.400,8 

2. Batch-related activity    
cost    

 a. Biaya Cleaning 
service 

Luas kamar 176 20.714.940 
 (meter kuadrat) 

 1. VIP  24  

 2. I  20  

 3. IIA  12  

 4. IIB  24  



65  

 

 

 
 
 

 5. IIIA  64  

 6. IIIB  32  

 b. Biaya Jumlah pasien 420 14.254.140 

 Administrasi dan 

 umum 

 1. VIP  32  

 2. I  48  

 3. IIA  71  

 4. IIB  69  

 5. IIIA  76  

 6. IIIB  124  

 Total   34.969.080 

3. Fasilitas-sustaining    
activity cost    

 a. Biaya Laundry Jumlah hari 1.170 8.076.000 

 rawat inap 

 1. VIP  91  

 2. I  137  

 3. IIA  209  

 4. IIB  205  

 5. IIIA  220  

 6. IIIB  308  

 b.Biaya penyusutan Luas kamar 176 3.339.875 
 (meter kuadrat) 

 1. VIP  24  

 2. I  20  

 3. IIA  12  

 4. IIB  24  

 5. IIIA  64  

 6. IIIB  32  

 c. Biaya asuransi Luas kamar 176 1.850.000 
 (meter kuadrat) 

 1. VIP  24  

 2. I  20  

 3. IIA  12  

 4. IIB  24  

 5. IIIA  64  

 6. IIIB  32  

 Total   13.265.875 

Sumber : diolah peneliti 

 
Klasifikasi biaya berdasarkan aktivitas diatas menjelaskan bahwa setiap 

aktivitas pelayanan di rumah sakit memiliki cost driver atau pemicu biaya masing- 

masing. Untuk gaji perawat, biaya konsumsi dan biaya laundry, cost drivernya 

adalah jumlah hari rawat inap, untuk biaya listrik adalah Kwh listrik yang sudah 

dipakai, untuk biaya air cost drivernya berupa berapa banyak konsumsi air yang 

dihitung  dalam  meter  kubik.  Sedangkan  untuk  biaya  administrasi  pemicu
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biayanya adalah jumlah pasien rawat inap dewasa yang masuk dalam rumah sakit 

tersebut. Biaya asuransi dan penyusutan serta biaya kebersihan pemicu biayanya 

berdasarkan luas bangunan rumah sakit tersebut. 

 

 
 

4.3.4    Menentukan Tarif per Unit Cost Driver 

Langkah  selanjutnya  setelah  penentuan  cost  driver  adalah  menentukan 

tarif per unit cost driver. Tarif per unit cost driver dapat dihitung menggunakan 

cara sbb : 
 

 
 
 

Tarif per unit Cost Driver 

 
 
 

umlah Aktivitas 

Cost Driver
 

Berikut ini adalah hasil penentuan tarif per unit cost driver  rawat inap 

dengan menggunakan metode Activity Based Costing : 

Tabel 4.14 

Tarif per Unit Cost Driver dengan Menggunakan Metode 

Activity Based Costing 
 

No 
 
 

1. 

Aktivitas 
 
 

Unit level Activity 
Cost 

Jumlah 

(dalam rupiah) 

Cost Driver Tarif 

 a. Gaji perawat 125.743.320 1.170 107.472,9 

 1.    VIP  91  

 2.    I  137  

 3.    IIA  209  

 4.    IIB  205  

 5.    IIIA  220  

 6.    IIIB  308  

 b. Biaya konsumsi 

1. VIP 

93.277.800 1.170 Sesuai Tarif 

20.000  91 

 2. I  137 15.000 

 3. IIA  209 15.000 

 4. IIB  205 12.500 

 5. IIIA  220 10.000 

 6. IIIB  308 10.000 

 c. Biaya listrik 4.853.405,77 7.085,264 685 

 7.    VIP 1.259,622  

 8.    I  1.896.354  

 9.    IIA  2.805,198  

 10.  IIB 

11.  IIIA 

 471,5  

  310,2  
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 12.  IIIB  348  

 d. Biaya air 436.875 175,5 2.489,3 

 7. VIP  13,65  

 8. I  20.55  

 9. IIA  31.35  

 10.  IIB  30.75  

 11.  IIIA  33  

 12.  IIIB  46,2  

 Total 224.311.400,8   

2. Batch-related activity    
cost    

 a. Biaya Cleaning 
service 

20.714.940 136 152.315,7 

 7. VIP  24  

 8. I  20  

 9. IIA  12  

 10.  IIB  24  

 11.  IIIA  64  

 12.  IIIB  32  

 b. Biaya 14.254.140 420 33.938,4 

 Administrasi dan 

 umum 

 7. VIP  32  

 8. I  48  

 9. IIA  71  

 10.  IIB  69  

 11.  IIIA  76  

 12.  IIIB  124  

 Total 34.969.080   

3. Fasilitas-sustaining    
activity cost    

 a. Biaya Laundry 8.076.000 1.170 6.902,6 

 7. VIP  91  

 8. I  137  

 9. IIA  209  

 10.  IIB  205  

 11.  IIIA  220  

 12.  IIIB  308  

 b.Biaya penyusutan 3.339.875 136 24.557,9 

 7. VIP  24  

 8. I  20  

 9. IIA  12  

 10.  IIB  24  

 11.  IIIA  64  

 12.  IIIB  32  

 c. Biaya asuransi 1.850.000 136 13.602,9 

 7. VIP  24  

 8. I  20  

 9. IIA  12  

 10.  IIB  24  

 11.  IIIA  64  

 12.  IIIB  32  

 Total 13.265.875   

Sumber : diolah peneliti
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Tarif per unit cost driver  yang dihitung dari pembagian antara jumlah 

aktivitas dengan cost drivernya dilakukan untuk mengetahui tarif per unit cost 

driver. Misalkan saja untuk biaya gaji perawat, jumlah aktivitasnya adalah Rp. 

125.743.320 sedang untuk total cost drivernya adalah jumlah hari pasien rawat 

inap selama setahun yaitu 1.170 hari didapatkan hasil bahwa tarif gaji perawat untuk 

satu hari kerja adalah sebesar Rp. 107.472,9. Begitu pula dengan aktivitas- aktivitas 

lainnya, cara perhitungannya sama yaitu membagi jumlah biaya aktivitas dengan 

cost drivernya. Hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 4.14. 

 
 

4.3.5    Membebankan  Biaya  ke  Produk  Menggunakan  Cost  Driver  dan 

 
Ukuran Aktivitas 

 
Dalam tahap ini biaya aktivitas dibebankan ke produk berdasarkan konsumsi 

masing-masing aktivitas. Pembebanan biaya overhead dari aktivitas setiap kamar 

dihitung menggunakan rumus sbb : 

BOP = Tarif per unit cost driver x cost driver per unit 

 
Berikut ini tarif rawat inap yang telah dihitung untuk beberapa jenis kamar 

di RSIA Mardi Waloeja Malang :
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Tabel 4.15 

Tarif Rawat Inap 

Kelas VIP 

 
No Aktivitas Tarif Cost Driver Total 

(dalam Rupiah) 

1. Gaji perawat 107.472,9 91 9.780.033,9 

2. Biaya konsumsi 20.000 91 1.820.000 

3. Biaya listrik 685 1.259,622 862.841,1 

4. Biaya air 2.489,3 13,65 33.978,9 

5. Biaya Cleaning 

service 

152.315,7 24 3.655.576,8 

6. Biaya   Administrasi 
dan umum 

33.938,4 32 1.086.028,8 

7. Biaya Laundry 6.902,6 91 628.136,6 

8. Biaya penyusutan 24.557,9 24 589.389,6 

9. Biaya asuransi 13.602 24 326.448 

 Total  18.782.433,7 

Jumlah hari 91 

Biaya rawat inap 206.400,4 

Sumber : diolah peneliti 

 
Tabel  diatas  memberikan  informasi  bahwa tarif  kelas  VIP  berdasarkan 

ABC nilainya Rp.206.400,4 lebih rendah daripada tarif yang ditentukan rumah 

sakit yaitu sebesar Rp.400.000. Tarif kelas VIP menggunakan metode ABC sudah 

sesuai dengan besarnya konsumsi aktivitas yang terjadi selama pelayanan rawat 

inap.  Untuk  biaya  gaji  perawat,  konsumsi,  listrik,  air  sudah  sesuai  dengan 

konsumsi aktivitas yang terjadi selama setahun dalam ruangan VIP. Artinya semakin 

besar konsumsi aktivitas dalam ruangan tersebut maka BOP nya semakin tinggi. 

Sedangkan untuk biaya cleaning service, asuransi dan penyusutan akan tetap 

sama selama setahun karena jumlah kamar VIP hanya satu ruangan dan tidak ada 

penambahan sehingga untuk biaya tersebut relatif tetap.
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Tabel 4.16 

Tarif Rawat Inap 

Kelas I 
No Aktivitas Tarif Cost Driver Total 

(dalam Rupiah) 

1. Gaji perawat 107.472,9 137 14.723.787,3 

2. Biaya konsumsi 15.000 137 2.055.000 

3. Biaya listrik 685 1.896,354 1.299.002,5 

4. Biaya air 2.489,3 20,55 51.155,1 

5. Biaya Cleaning 
service 

152.315,7 20 3.046.314 

6. Biaya   Administrasi 
dan umum 

33.938,4 48 1.629.043,2 

7. Biaya Laundry 6.902,6 137 94.612,2 

8. Biaya penyusutan 24.557,9 20 491.158 

9. Biaya asuransi 13.602 20 272.040 

 Total  23.662.112,3 

Jumlah hari 137 

Biaya rawat inap 172.716.1 

Sumber : diolah peneliti 

 
Tarif  rawat inap kelas I dengan metode ABC menunjukkan bahwa tarif ini 

lebih rendah dari tarif yang dibebankan kepada pasien oleh pihak rumah sakit. 

Tarif dengan menggunakan ABC   menunjukkan bahwa tarif rawat inap kelas I 

sebesar Rp. 172.726,1,- yang berbeda jauh nilainya dengan tarif rumah sakit yaitu 

sebesar Rp. 300.000,-. 

Tabel 4.17 

Tarif Rawat Inap 

Kelas IIA 
No Aktivitas Tarif Cost Driver Total 

(dalam Rupiah) 

1. Gaji perawat 107.472,9 209 22.461.836,1 

2. Biaya konsumsi 15.000 209 3.135.000 

3. Biaya listrik 685 2.085,198 1.428.360,6 

4. Biaya air 2.489,3 31,35 78.039,6 

5. Biaya Cleaning 
service 

152.315,7 12 1.827.788,4 

6. Biaya   Administrasi 
dan umum 

33.938,4 71 1.629.043,2 

7. Biaya Laundry 6.902,6 209 1.442.643,4 

8. Biaya penyusutan 24.557,9 12 294.694,8 

9. Biaya asuransi 13.602 12 163.224 

 Total  31.162.630,1 

Jumlah hari 209 

Biaya rawat inap 149.103,5 

Sumber : diolah peneliti
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Dari tabel perhitungan biaya yang sudah dikonsumsi dari aktivitas pelayanan 

yang disediakan oleh rumah sakit pada nyatanya adalah bahwa menurut perhitungan 

tersebut tarif yang ditentukan oleh rumah sakit adalah lebih tinggi dari biaya 

yang sudah dikeluarkan. Dari tabel diatas nilai tarif yang didapatkan sebesar Rp. 

149.103,5 sedangkan untuk tarif yang ditetapkan rumah sakit adalah sebesar Rp. 

200.000,-. 

Tabel 4.18 

Tarif Rawat Inap 

Kelas IIB 

 
No Aktivitas Tarif Cost Driver Total 

(dalam Rupiah) 

1. Gaji perawat 107.472,9 205 22.031.944,5 

2. Biaya konsumsi 12.500 205 2.562.500 

3. Biaya listrik 685 471,5 322.977,5 

4. Biaya air 2.489,3 30,75 76.646 

5. Biaya Cleaning 
service 

152.315,7 24 3.655.576,8 

6. Biaya   Administrasi 
dan umum 

33.938,4 69 2.341.749,6 

7. Biaya Laundry 6.902,6 205 1.415.033 

8. Biaya penyusutan 24.557,9 24 589.389,6 

9. Biaya asuransi 13.602 24 326.448 

 Total  33.322.265 

Jumlah hari 205 

Biaya rawat inap 162.547,6 

Sumber : diolah peneliti 

 
Tarif rawat inap kelas IIB dari perhitungan tabel diatas didapatkan nilai 

sebesar Rp.162.547,6. Tarif ini berbeda dari tarif  yang sudah ditetapkan oleh 

rumah sakit yaitu sebesar Rp. 150.000,-. Dengan nilai tersebut, artinya nilai 

menggunakan ABC adalah lebih tinggi dari nilai yang sudah ditetapkan rumah sakit. 

Alasan yang menyebabkan tingginya nilai dengan ABC adalah adanya biaya yang 

berhubungan dengan biaya pemeliharaan bangunan yaitu biaya kebersihan, biaya 

penyusutan dan biaya asuransi yang selalu dibebankan tiap periode tanpa
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tergantung dari banyak tidaknya pasien yang rawat inap diruangan ini. Konsumsi 

biaya aktivitas menyebabkan nilai tarif rawat inap berdasarkan ABC lebih tinggi. 

Tabel 4.19 

Tarif Rawat Inap 

Kelas IIIA 

 
No Aktivitas Tarif Cost Driver Total 

(dalam Rupiah) 

1. Gaji perawat 107.472,9 220 23.644.038 

2. Biaya konsumsi 10.000 220 2.200.000 

3. Biaya listrik 685 310,2 212.487 

4. Biaya air 2.489,3 33 49.146,9 

5. Biaya Cleaning 
service 

152.315,7 24 3.655.576,8 

6. Biaya   Administrasi 
dan umum 

33.938,4 76 2.579.318,4 

7. Biaya Laundry 6.902,6 220 1.518.572 

8. Biaya penyusutan 24.557,9 24 589.389,6 

9. Biaya asuransi 13.602 24 326.448 

 Total  34.774.976,7 

Jumlah hari 220 

Biaya rawat inap 158.068,1 

Sumber : diolah peneliti 
 

 
 

Tarif rawat inap kelas IIIA sesuai dengan perhitungan tabel diatas didapatkan 

nilai tarif rawat inap ini sebesar Rp.158.081,1. Sedangkan tarif yang dipakai pihak 

rumah sakit pada ruangan ini adalah sebesar Rp.75.000,-. Seperti halnya tarif rawat 

inap pada kelas IIB, tarif rawat inap pada kelas IIIA yang menggunakan ABC 

ternyata lebih tinggi dari tarif yang ditentukan oleh rumah sakit. Penyebabnya sama 

dengan tarif rawat kelas IIA yaitu adanya biaya yang dikeluarkan sehubungan 

dengan pemeliiharaan gedung. Biaya pemeliharaan ini tergantung pada luas kamar 

dan jumlah kamar yang ada, dan biaya  tersebut tidak terpengaruh pada ada atau 

tidaknya serta sedikit atau banyaknya pasien  yang menjalani rawat inap dikamar 

tersebut.
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Tabel 4.20 

Tarif Rawat Inap 

Kelas IIIB 

 
No Aktivitas Tarif Cost Driver Total 

(dalam Rupiah) 

1. Gaji perawat 107.472,9 308 33.101.653,2 

2. Biaya konsumsi 10.000 308 3.080.000 

3. Biaya listrik 685 348 238.380 

4. Biaya air 2.489,3 46,2 115.005,7 

5. Biaya Cleaning 

service 

152.315,7 32 4.874.102,4 

6. Biaya   Administrasi 
dan umum 

33.938,4 124 4.208.361,6 

7. Biaya Laundry 6.902,6 308 2.126.000,8 

8. Biaya penyusutan 24.557,9 32 785.852,8 

9. Biaya asuransi 13.602 32 435.264 

 Total  48.964.620,5 

Jumlah hari 308 

Biaya rawat inap 158.976 

Sumber : diolah peneliti 

 
Tarif yang diperoleh dari perhitungan dengan ABC menunjukkan bahwa tarif  

ini nilainya lebih tinggi dari tarif yang ditentukan oleh pihak rumah sakit. Tarif   

rawat inap dewasa kelas  IIIB   tinggi salah satu penyebabnya adalalah konsumsi 

aktivitas yang lebih banyak sehingga menimbulkan biaya yang tinggi pula. Selain 

itu biasa pemeliharaa cukup tinggi karena  luas ruangan yang lebih luas dibanding 

lainnya. 

Tabel 4.21 

Perbandingan Tarif Rawat Inap Rumah Sakit 

dengan Activity Based Costing 

 
No Tpe Kamar Tarif Rumah 

Sakit 
(dalam Rupiah) 

Tarif ABC 
(dalam Rupiah) 

Selisihl 
(dalam Rupiah) 

1. VIP 400.000 206.400,4 193.599,6 

2. I 300.000 172.716.1 127.283,9 

3. IIA 200.000 149.103,5 50.896,5 

4. IIB 150.000 162.547,6 -12.541,6 

5. IIIA 75.000 158.068,1 -83.068,1 

6. IIIB 50.000 158.976 -108.976 

 TOTAL SELISIH 167.194,3 

Sumber : diolah peneliti
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Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti tentang perhitungan tarif 

rumah  sakit  dengan  menggunakan  metode  activity  based  costing  diketahui 

hasilnya bahwa untuk tarif rumah sakit Kelas VIP sebesar Rp.206.400,4   Kelas I 

sebesar Rp.172.716,1   Kelas IIA sebesar Rp.149.103,5   Kelas IIB sebesar 

Rp.162.547,6 , Kelas IIIA sebesar Rp.158.068,1 dan Kelas IIIB Rp.158.976 . Dari 

hasil tersebut terlihat perbandingan antara tarif yang ditetapkan oleh rumah sakit 

dengan tarif yang mnggunakan perhitungan metode activity based costing. Selisih 

untuk  Kelas VIP sebesar Rp.193.599,6  Kelas I sebesar Rp.127.283,9  Kelas IIA 

sebesar Rp. 50.896,5  Kelas IIB sebesar Rp.-12.541,6    Kelas IIIA sebesar Rp.- 

83.068,1  dan Kelas IIIB Rp.-108.976 . Hal ini menunjukkan bahwa ada tiga tarif 

rawat inap yang nilainya lebih rendah dari tarif yang telah ditentukan rumah sakit 

yaitu kelas VIP, kelas  dan kelas IIA. Sedangkan untuk tiga tarif kamar lainnya 

nilainya  justru  berbanding  terbalik  dari  tiga  kamar  sebelumnya.  tiga  kamar 

tersebut adalah kelas IIB, IIIA dan IIIC yang nilai tarifnya ternyata lebih tinggi 

dari tarif yang ditetapkan oleh rumah sakit.
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BAB  V 

 
PENUTUP 

 

5.1    Kesimpulan 
 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik 

kesimpulan : 

1. Terdapat perbedaan hasil perhitungan tarif jasa rawat inap dengan yang sudah 

ditetapkan rumah sakit dengan tarif yang menggunakan metode ABC 

2. Hasil  perhitungan  tarif  dengan  menggunakan  ABC  menunjukkan  bahwa 

terdapat tiga tipe kamar yang nilai tarifnya lebih rendah dibanding tarif yang 

telah ditentukan oleh rumah sakit. tiga tipe kamar tersebut adalah Kelas VIP, 

Kelas I dan Kelas IIA. Sedangkan untuk tiga tipe lainnya justru sebaliknya 

bahwa perhitungan tarif dengan metode ABC justru lebih tinggi dari tarif 

sebenarnya. tiga tipe kamar ini adalah kelas IIB, Kelas IIIA dan Kelas IIIB. 

 

 
 

5.2    Saran 

 
Dari hasil yang telah didapatkan, penulis bisa memberikan saran bahwa : 

 
1.   Bagi rumah sakit,  penetapan tarif rawat inap dewasa untuk kelas VIP, 

Kelas I dan Kelas IIA bisa tetap memakai tarif yang sudah ditentukan. 

Sementara untuk Kelas IIB, IIIA dan IIIB   yang keadaan sebenarnya 

adalah biaya aktivitas yang dikeluarkan justru lebih tinggi dari tarif rumah 

sakit, maka tarif rumah sakit bisa dirubah sesuai dengan besarnya biaya 

aktivitas yang timbul, tentunya hal ini juga masih harus 

mempertimbangkan faktor lain seperti kebijakan rumah sakit, daya beli 

masyarakat dan tarif pesaing. 
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2.   Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih banyak menambahkan 

tahun yang diteliti supaya hasil penelitiannya lebih akurat.
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