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BAB II 

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan tiga penelitian terdahulu yang 

relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang analisis tarif rawat inap 

dengan menggunakan metode biaya berbasis aktivitas di RS SYUHADA HAJI. 

Hasil penelitian Panekenan dan Sabijono (2014) menunjukkan bahwa 

penggunaan metode Activity Based Costing dalam perhitungan tarif jasa inap 

akan menghasilkan tariff jasa inap yang akurat, karena biaya-biaya yang terjadi 

dibebankan pada produk atas dasar aktivitas dan sumberdaya yang dikonsumsi 

oleh produk dan juga menggunakan dasar lebih dari satu cost drive.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kaunang & Walandouw, (2015)  

menyimpulkan bahwa pada penelitian ini perhitungan tarif jasa rawat inap 

dengan menggunakan metode ABC, dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap 

pertama biaya ditelusuri keaktivitas yang menimbulkan biaya dan tahap kedua 

membebankan biaya aktivitas keproduk. Sedangkan tarif diperoleh dengan 

menambahkan cost rawat inap dengan laba yang diharapkan. Dan perhitungan 

tarif jasa rawat dengan menggunakan metode ABC. 

Hasil penelitian Indrasurya, Dzulkirom AR., dan Saifi (2016) tentang 

Activity Based Costing (ABC) Dalam Menentukan Tarif Layanan Rawat Inap 

(Studi Kasus Pada RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo) menunjukkan 

bahwa perhitungan tarif layanan rawat inap memberikan hasil yang berbeda 
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dengan tarif yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Perhitungan tarif rawat inap 

berdasarkan ABC  memberikan hasil yang lebih kecil dan juga hasil yang lebih 

besar dari tarif rumah sakit .Indrasurya, Dzulkirom AR., dan Saifi (2016) 

Simpulan yang didapat dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

perhitungan tarif jasa rawat inap menggunakan metode Activity Based Costing 

memberikan hasil yang sesuai dengan aktivitas-aktivitas yang dibebankan. 

B. Tinjauan Pustaka  

1. Biaya 

Don dan Mowen, Maryanne (2000) mendefinisikan biaya sebagai kas atau 

nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang 

diharapkan memberi manfaat saat ini atau dimasa yang akan datang bagi 

organisasi. Dikatakan sebagai ekuivalen kas karena sumber nonkas dapat ditukar 

dengan barang atau jasa yang diinginkan. Jadi, kita dapat menganggap biaya 

sebagai ukuran dolar dari sumber daya yang digunakan untuk mencapai 

keuntungan tertentu. 

Sedangkan Carter dan Usry (2006:29) menyatakan bahwa biaya adalah 

nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan, untuk memperoleh manfaat. Pernyataan 

yang sama diungkapkan oleh Mulyadi (2005:8) definisi biaya adalah sumber 

ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang 

kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu.  
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2. Pengertian Akuntansi Biaya Tradisional 

Menurut Sulastinignsih dan Zukifli  (2006) “sistem akuntansi biaya 

tradisional menggunakan pemicu biaya berdasarkan unit-level activity drivers”. 

Penggerak biaya yang berkaitan dengan volume digunakan untuk membebankan 

biaya overhead dari pusat biaya keproduk. Dasar alokasi dapat berupa tenaga 

kerja langsung, material, waktu pemrosesan atau unit yang diproduksi. 

3. Kelebihan dan Kekurangan Akuntansi Biaya Tradisional 

Menurut Cooper dan Kaplan (1991) dalam Sulastiningsih dan Zulkifli 

(2006) kelebihan sistem biaya tradisional adalah:  

a. Mudah diterapkan.  

b. Sistem biaya tradisional tidak memakai banyak cost driver dalam 

mengalokasikan biaya overhead sehingga hal ini memudahkan bagi manajer 

untuk melakukan perhitungan.  

c. Mudah diaudit. Karena jumlah cost driver yang digunakan sedikit, maka biaya 

overhead dialokasikan berdasarkan volume based measure sehingga akan 

lebih memudahkan auditor dalam proses audit.  

Menurut Cooper dan Kaplan (1991) dalam Sulastiningsih dan Zulkifli 

(2006) kelemahan sistem biaya tradisional adalah:  

a. Hanya jam atau kos tenaga kerja langsung yang digunakan untuk 

mengalokasikan overhead dari pusat biayakeproduk.  

b. Hanya basis alokasi yang berkaitan dengan volume, seperti jam kerja, jam 

mesin dan rupiah bahan yang digunakan untuk mengalokasikan overhead dari 
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pusat biaya ke produk. Distorsi terutama timbul apabila jumlah biaya yang 

tidak berkaitan dengan volume relatif besar. 

c. Pusat biaya terlalu besar dan terdiri dari mesin-mesin dengan struktur kos 

overhead yang sangat berbeda satu sama lain. 

d. Biaya pemasaran dan penyerahan produk secara bervariasi untuk masing-

masing saluran distribusi, sedangkan sistem biaya konvensional mengabaikan 

biaya pemasaran.  

4. Pengertian Activity Based Costing 

Menurut Rudianto (2006) “activity based costing adalah pendekatan 

penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa 

berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan oleh aktivitas”. 

Sedangkan menurut Witjaksono (2006)  ”activity based costing adalah 

suatu metode akuntanasi biaya dimana pembebanan harga pokok produk 

merupakan penjumlahan seluruh biaya aktivitas yang menghasilkan (produksi) 

barang atau jasa”. 

Dengan demikian activity based costing adalah sistem informasi biaya 

yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk 

memungkinkan personel perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas. 

Sistem informasi ini menggunakan aktivitas sebagai basis serta pengurangan 

biaya dan penentuan secara akurat biaya produk atau jasa sebagai tujuan. Sistem 

informasi ini diterapkan dalam perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang. 
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5. Perbandingan Sistem Akuntansi Tradisional dengan Sistem Akuntansi 

Activity Based Costing 

Menurut (Carter, 2009) beberapa perbandingan antara sistem akuntansi 

tradisional dengan sistem activity based costing adalah sebagai berikut:  

1) Sistem biaya activity based costing menggunakan aktivitas-aktivitas sebagai 

pemicu biaya (cost driver) dalam menentukan seberapa besar biaya overhead 

dari setiap produk. Sedangkan sistem biaya tradisional mengalokasikan 

biaya overhead secara arbiter berdasarkan satu atau dua basis alokasi yang 

non representatif. 

2) Sistembiaya activity based costing menggunakan tempat penampungan 

biaya overhead yang cenderung lebih banyak, sementara sistem biaya 

tradisional hanya menggunakan satu atau dua tempat penampungan saja.  

3) Homogenitas dari biaya dalam satu tempat penampungan biaya yang 

diterapkan pada activity based costing, tidak diterapkan pada sistem biaya 

tradisional.  

4) Sistem penghitungan secara activity based costing merupakan sistem 

penghitungan biaya dua tahap, sementara sistem tradisional bisa merupakan 

sistem penghitungan satu atau dua tahap. 

6. Activity Based Costing Untuk Perusahaan Jasa  

Penerapan metode activity based costing pada perusahaan jasa memiliki 

beberapa ketentuan khusus, hal ini dikarenakan karakteristik yang dimiliki  
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perusahaan jasa. Menurut Sulastiningsih dan Zukifli (2006:67), karakteristik yang 

dimiliki perusahaan jasa, yaitu:  

1) Aktivitas organisasi jasa sangat bervariasi, sehingga pengendalian aktivitas 

pada permintaan jasa sulit didefinisikan. 

2) Output untuk organisasi jasa sulit didefinisikan dan sulit diukur 

Menurut Hansen dan Mowen (2009: 175), sistem penghitungan biaya 

berdasarkan aktivitas ABC (Activity-Based Costing) menelusuri biaya pada 

aktivitas, kemudian pada produk. ABC (Activity Based Costing) adalah 

pembiayaan berdasarkan aktivitas produksi atau pelayanan jasa. ABC (Activity 

Based Coting) adalah sistem informasi yang mengidentifikasikan aktivitas-

aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi dan menelusuri biaya-biaya pada 

aktivitas tersebut. Ada beberapa tahapan penerapan activity based costing 

menurut     Bustami, dan Nurlela (2009 ), yaitu: 

1) Mengidentifikasi, mendefinisikan aktivitas dan pool aktivitas. 

Tahapan utama dan pertama dalam menerapkan activity based costing 

(ABC) adalah mengidentifikasi aktivitas yang menjadi dasar sistem tersebut. 

Tahapan ini mungkin sulit dilakukan, karena memakan waktu dan membutuhkan 

pertimbangan yang cukup rumit. Prosedur umum yang dilakukan pada tahap ini, 

dengan melakukan wawancara terhadap semua orang yang terlibat atau semua 

tingkat supervisi atau semua manajer yang menimbulkan overhead dan meminta 

mereka untuk menggambarkan aktivitas utama yang mereka lakukan, biasanya 

akan diperoleh catatan aktivitas yang cukup beragam dan rumit.  
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Adapun aktivitas yang cukup beragam tersebut, dapat digabungkan 

menjadi lima tingkat aktivitas, yaitu aktivitas tingkat unit; batch; produk; 

pelanggan; dan pemeliharaan organisasi. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

a. Aktivitas tingkat unit. 

Dilakukan oleh setiap unit produksi.Biaya aktivitas unit bersifat proporsional 

dengan jumlah unit yang diproduksi. Contoh: biaya pekerja untuk operator 

peralatan produksi, ini menjadi aktivitas tingkat unit, karena pekerja tersebut 

cenderung dikonsumsi secara  proporsional dengan jumlah unit produksi. 

b. Aktivitas tingkat batch.  

Dilakukan setiap batch yang diproses, tanpa memperhatikan berapa  unit yang 

terdapat dalam batch tersebut. Contoh: membuat pesanan pelanggan, penataan 

peralatan, pengaturan pengiriman  pesanan pelanggan, ini merupakan aktivitas 

tingkat batch. Biaya tingkat batch lebih tergantung pada jumlah batch yang 

dihasilkan, bukan jumlah unit yang diproduksi, jumlah unit yang dijual atau 

ukuran lainnya. 

c. Aktivitas tingkat produk. 

Aktivitas ini berkaitan dengan produk yang spesifik dan umumnya dikerjakan 

tanpa memperhatikan berapapun unit yang diproduksi atau berapapun batch 

yang dihasilkan atau dijual. Contoh: biaya perancangan produk, biaya untuk 

mengiklan produk, biaya gaji staf dan manajer produksi. 
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d. Aktivitas tingkat pelanggan. 

Aktivitas ini berkaitan dengan pelanggan yang spesifik meliputi aktivitas 

menelepon pelanggan dalam rangka penjualan, pengiriman katalog, dukungan 

teknis purna jual yang untuk semua produk 

e. Aktivitas pemeliharaan organisasi. 

Aktivitas ini dilakukan tanpa memperhatikan produk apa yang diproduksi, 

berapa unit yang dibuat, berapa batch yang dihasilkan dan pelanggan mana yang 

dilayani. Contoh: aktivitas kebersihan kantor, pengadaan jaringan komputer, 

pengaturan pinjaman dan penyusunan laporan keuangan untuk internal maupun 

eksternal. Penggabungan aktivitas dalam sistem ABC, setiap aktivitas harus 

dikelompokkan dalam tingkatan yang sesuai, dengan memperhatikan aktivitas-

aktivitas yang mempunyai korelasi yang tinggi dalam satu  tingkat. Contoh: 

jumlah pesanan pelanggan yang diterima akan memiliki korelasi yang tinggi 

dengan jumlah pengiriman berdasarkan pesanan pelanggan, sehingga kedua 

aktivitas tingkat batch ini dapat digabung, tanpa mengurangi keakuratannya. 

Gabungan dari biaya overhead yang berhubungan dengan aktivitas yang sama 

dikenal dengan cost pool, yang akan digunakan untuk menghitung tarif 

pembebanan ke setiap aktivitas. 

2) Menelusuri biaya overhead secara langsung ke aktivitas dan objek biaya. 

Tahap kedua dalam menerapkan sistem ABC adalah sejauh mungkin menelusuri 

biaya overhead secara langsung ke objek biaya, yang menyebabkan timbulnya 

biaya, kemudian menentukan pemicu biayanya, seperti produk, pesanan 

pelanggan, dan pelanggan. 
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3) Membebankan biaya ke pool biaya aktivitas. 

Pada umumnya biaya overhead diklasifikasikan dalam sistem akuntansi 

perusahaan berdasarkan departemen atau divisi, di mana biaya tersebut terjadi. 

Tetapi pada beberapa kasus ada beberapa atau semua biaya bisa ditelusuri 

langsung ke pool biaya aktivitas, seperti: pemrosesan pesanan, di mana semua 

departemen pembelian dapat ditelusuri ke aktivitas ini.  

Dalam sistem ABC sangat umum overhead terkait dengan beberapa aktivitas. 

Untuk kondisi seperti tersebut, biaya departemen dapat dibagi ke beberapa 

kelompok atau pool aktivitas dengan menggunakan proses alokasi tahap 

pertama, yaitu membebankan overhead ke pool biaya aktivitas. 

4) Menghitung tarif aktivitas. 

Tarif aktivitas yang akan digunakan untuk pembebanan biaya overhead ke 

produk dihitung, dengan menentukan total aktivitas sesungguhnya yang 

diperlukan untuk mmeproduksi bauran produk dan untuk melayani pelanggan 

yang saat ini. Kemudian menentukan tarif aktivitas dengan membagi total biaya 

pool aktivitas masing-masing aktivitas dengan total pemicu aktivitas. 

 

 

5) Membebankan biaya ke objek biaya dengan menggunakan tarif aktivitas dan 

ukuran aktivitas. 

Langkah berikut dalam penerapan sistem ABC disebut alokasi tahap kedua, di 

mana tarif aktivitas digunakan untuk membebankan biaya ke produk atau 

Tarif pembebanan / pool rate = Total biaya pool aktivitas 

          Total pemicu aktivitas 
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pelanggan dengan cara mengalikan tarif pool aktivitas dengan ukuran aktivitas 

yang dikonsumsi masing-masing produk atau jasa layanan. 

 

 

6) Menyiapkan laporan untuk manajemen. 

Tahap ini adalah tahap laporan yang disusun, dengan menggabungkan bahan 

baku langsung, tenaga kerja langsung dan overhead yang ke produk atau jasa 

layanan berdasarkan aktivitas. Activity based costing merupakan suatu sistem 

perhitungan biaya dengan penjumlahan seluruh biaya akuntansi yang 

memproduksi barang dan jasa yang jumlahnya lebih dari satu biaya overhead 

untuk menyediakan informasi biaya bagi manajer dalam pengambilam 

keputusan. ABC dapat dijadikan salah satu alternatif referensi oleh pengelola 

perusahaan untuk dapat mengidentifikasi berbagai biaya yang terserap pada 

produk. 

Sistem ABC berusaha menelusuri seluruh biaya yang terserap dalam pelaksanaan 

produksi sampai produk dapat dipasarkan.Pada intinya sistem ABC menguraikan 

berbagai biaya yang belum jelas pengalokasiannya yang dalam hal ini 

penekanannya pada biaya overhead yang biasanya sangat sulit 

mengidentifikasikannya dan dengan teridentifikasinya seluruh biaya maka 

diharapkan biaya per produk telah dapat mencerminkan seluruh biaya yang 

terserap pada produk tersebut 

7. Manfaat  Activity Based Costing 

Pembebanan = pool rate x jumlah aktivitas yang di konsumsi 
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Menurut Carter (2009: 547) ABC (Activity Based Costing) memberikan 

beberapa manfaat antara lain : 

1) Memberikan data biaya yang lebih akurat dan membantu manajemen dalam 

merencanakan dan pengambilan keputusan yang lebih baik 

2) Digunakan untuk menghitung biaya unit yang mempunyai produk / jasa yang 

beragam (heterogen)  

3) Memperbaiki kinerja keuangan perusahaan 

4) Penetapan harga yang lebih akurat . 

5) Membantu manajemen dalam pengambilan perencanaan dan pengambilan 

keputusan. 

8. Kelebihan dan Kekurangan Activity Based Costing 

Menurut Martusa dan Fransisca (2011:9) kelebihan dari sistem activity 

based costing adalah dalam membebankan biaya kepada pelanggan pada 

perusahaan distribusi, manajer dapat berkesempatan untuk meningkatkan 

profitabilitas perusahan. Sementara kekurangan dari sistem activity based 

costing diantaranya:  

a. Meskipun activity based costing system memberikan informasi biaya yang 

lebih akura tuntuk biaya pada plant-level, akan tetapi sistem ini tidak jauh 

lebih baik dari sistem tradisional.  

b. Activity based costing system mempunyai batas pengambilan keputusan 

jangka pendek, karena memperlakukan semua biaya secara variabel.  
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c. Activity based costing dirancang sebagai alat pengambilan keputusan 

strategis dan dalam jangka panjang pabrik ini dalam sumber lain disebut 

facility- level sustaining cost. 

d. Activity based costing hanya dapat dimanfaatkan untuk menghasilkanlaporan 

bagi pihak internal saja.

 


