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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Rumah sakit sebagai salah satu pelayanan kesehatan menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan 

penyakit dan pemulihan kesehatan. Berdasarkan kepemilikannya rumah sakit 

terbagi menjadi rumah sakit pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. 

Biaya penyelenggaraan rumah sakit pemerintah baik pusat maupun daerah 

dipukul bersama oleh masyarakat dan pemerintah dengan memperhatikan 

kemampuan keuangan Negara dan keadaan social ekonomi masyarakat. 

Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pelayanan disebut 

tarif. (Wiyono, 1999). 

Pada setiap Rumah Sakit akan menetapkan tarif pelayanan sesuai 

dengan misi masing-masing, tetapi ada hal yang sama sebagai pertimbangan 

dalam penetapan tersebut yaitu mendapatkan revenue yang mencukupi untuk 

menjalankan rumah sakit. Penetapan tarif rumah sakit tidak dapat disama 

ratakan untuk semua rumah sakit, karena masing-masing mempunyai ciri 

tersendiri dan efisiensi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Dengan 

maraknya arus swastanisasi, kini banyak rumah sakit pemerintah yang 

diswadakan. Salah satu komponen penting dari swadana adalah tarif, dengan 

tujuan mencapai cost recovery yang memadai (Thabrany, 1999). 

Rumah sakit dalam menentukan harga pokok produk, terkadang masih 

menggunakan akuntansi biaya tradisional. Dimana sistem ini tidak sesuai 
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dengan lingkungan pemanufakturan yang maju, pada diversifikasi 

(keanekaragaman) produk yang tinggi. Biaya produk yang dihasilkan oleh 

sistem akuntansi biaya tradisional memberikan informasi biaya yang terdistorsi. 

Distorsi timbul karena adanya ketidakakuratan dalam pembebanan biaya, 

sehingga menimbulkan kesalahan dalam penentuan biaya, pembuatan 

keputusan, perencanaan, dan pengendalian. (Supriyono, 1999:259).  

Untuk itu penting diterapkannya sistem penentuan harga pokok 

berdasarkan aktivitasnya atau lebih dikenal dengan nama Activity Based 

Costing System. Activity Based Costing adalah pendekatan penentuan biaya 

produk yang membebankan biaya kepada produk atau jasa berdasarkan 

konsumsi sumber daya yang disebabkan karena adanya aktivitas. Hal ini 

disebabkan karena banyaknya cost driver yang digunakan dalam pembebanan 

biaya overhead, sehingga dengan menggunakan Activity Based Costing system 

dapat meningkatkan ketelitian dalam perincian biaya, dan ketepatan 

pembebanan biaya yang lebih akurat. 

Activity Based Costing (ABC) dinilai dapat mengukur secara cermat 

biaya yang keluar dari setiap aktivitas, hal ini disebabkan banyaknya cost driver 

yang digunakan dalam pembebanan biaya overhead, sehingga dalam ABC 

dapat meningkatkan ketelitian dalam perincian biaya, dan ketepatan 

pembebanan biaya lebih akurat.(Mulyadi,2003). 

ABC Systems mengidentifikasi biaya overhead dengan kegiatan yang 

menimbulkan biaya tersebut. Dengan demikian informasi biaya yang dihasilkan 

oleh ABC Systems dapat digunakan oleh manajemen ntuk memantau secara 
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terus menerus berbagai kegiatan yang digunakan oleh perusahaan untuk 

menghasilkan produk dan melayani konsumen. Perbaikan berbagai kegiatan 

untuk menghasilkan produk dan penghilangan kegiatan yang tidak menambah 

nilai bagi konsumen dapat dipertimbangkan oleh manajemen berdasakan 

informasi biaya yang disajikan dengan ABC Systems.(Kholmi, 2009). 

Rumah Sakit Syuhada Haji Blitar adalah Rumah Sakit Swasta kelas D. 

Rumah Sakit ini mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis 

terbatas.Rumah Sakit ini juga menampung pelayanan rujukan dari puskesmas. 

Tempat ini tersedia 81 tempat rawat inap, dengan 28 dokter. Rumah Sakit 

yuhada Haji menggunakan dasar penentuan tarif rawat inap per-kamarnya 

berdasarkan akuntansi biaya tradisional, hingga saat ini kendala yang masih 

timbul dalam penetapan tarif layanan rawat inap adalah penghitungan biaya 

menggunakan model tradisional menimbulkan undercost biaya. Perhitungan 

dengan biaya akuntansi tradisional hanya menggunakan cost driver satu saja 

yang menimbulkan adanya aktivitas yang signifikan tidak dikaitkan. Penetapan 

jasa layanan rawat inap menggunakan metode tradisional berlevel unit untuk 

membebankan biaya, sehingga menimbulkan permasalahan, karena produk 

yang dihasilkan tidak mencerminkan biaya yang diserap keselurahan (Maghfira 

dan Basri, 2016) 

Penelitian ini penting karena untuk mengetahui seberapa besar tarif 

layanan rawat inap pada RS Syuhada Haji Blitar dengan menerapkan metode 

ABC. Ketika RS tersebut menerapkan metode ABC, RS tersebut dapat 

mengetahui biaya yang dikeluarkan suatu produk yang digunakan dalam 
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operasional RS secara akurat. Penerapan Metode ABC dalam perhitungan biaya 

suatu instansi dapat menghindari terjadinya kesalahan dalam menentukan harga 

suatu produk yang digunakan dalam kelancaran proses di dalam RS. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana Implementasi penentuan tarif biaya rawat inap rumah sakit 

dengan menggunakan metode ABC (Activity Based Costing ) di RS Syuhada 

Haji? 

2. Bagaimana perbandingan perhitungan tarif biaya antara metode tradisional 

dengan metode ABC (Activity Based Costing) ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis penentuan tarif biaya rawat inap Rumah Sakit dengan 

menggunakan metode biaya berbasis aktivitas di RS SYUHADA HAJI dan 

mengetahui perhitungan tarif jasa rawat inap dengan menggunakan Activity 

Based Costing tahun. 

2. Untuk menganalisis perbandingan tarif biaya tradisional dengan metode 

tarif ABC (Activity Based Costing). 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis dan praktis: 

Manfaat Teoritis 
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1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

bagaimana penerapan Activity Based Costing pada rumah sakit. 

2. Memperoleh referensi mengenai penerapan Activity Based Costing dalam 

menentukan tarif jasa rawat inap pada rumah sakit. 

Manfaat Praktis 

1. Bagi Rumah Sakit 

Memberikan informasi pada rumah sakit terutama pada pihak manajemen   

Rumah Sakit Syuhada Haji Blitar Activity Based Costing dalam menentukan 

tarif rawat inap. 

2. Bagi Peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat peneliti-penelitian 

sebelumnya, dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, yang 

mungkin mempunyai kesamaan variabel yang diteliti yaitu mengenai 

penentuan tarif menggunakan ABC. 

 

E. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini agar penulisan lebih terarah dan 

terfokus, yaitu: 

Perhitungan biaya yang digunakan oleh RS Syuhada Haji dan Activity Based 

Costing Untuk menentukan tarif rawat inap tahun 2017. 
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F. Kerangaka Pemikiran 

 

 

TARIF HARGA 

POKOK 

RAWAT INAP 

SITEM 

TRADISIONAL 

SISTEM 

ACTIVITY 

BASED 

COSTING 

EFISIEN 


