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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Rumah Sakit Syuhada Haji yang merupakan 

rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Blitar dan 

sekitarnya. Rumah Sakit ini berlokasi di jalan Tanjung No. 158 Blitar 

Peneliti memilih RS Syuhada Haji sebagai objek penelitian karena Rumah 

Sakit RS Syuhada 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 ketidakakuratan dalam 

mengidentifikasi biaya-biaya yang keluar dari setiap aktivitas. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu proses analisis 

terhadap data yang telah ditabulasi berdasarkan frekuensi tertentu yang 

kemudian digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti Ulum dan 

Juanda, (2016). Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan hasil perhitungan 

tarif rawat inap menggunakan Activity Based Costing. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari data yang 

pihak RS Syuhada Haji, yang terdiri dari data sejarah RS Syuhada Haji, Aktivitas 

RS Syuhada haji serta data biaya-biaya tahun 2017, sedangkan teknik 
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pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Yang berupa tarif rawat inap, biaya rawat inap, data pendukung 

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

pendukung luas ruang rawat inap, tarif konsumsi tiap kelas, penggunaan tenaga 

listrik. 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan kumpulan dari biaya-

biaya yang timbul karena adanya aktivitas yang menjadi pemicunya. Hal ini 

didasarkan pada metode activity based costing yang akan diteliti. Metode ini 

mengelompokkan biaya-biaya yang timbul berdasarkan aktivitasnya. Dalam 

penelitian ini data yang diteliti merupakan data-data mengenai biaya-biaya yang 

timbul yang berhubungan dengan perhitungan tarif rawat inap pada RS Syuhada 

Haji. 

D. Teknik Perolehan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik 

pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan data-data atau dokumen-

dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan dan 

mendapatkannya dengan cara men download data, menyalin data, dan foto. Data-

data tersebut meliputi, Profil RS Syuhada Haji, Struktur organisasi RS Syuhada 

Haji, Data tarif rawat inap, Data biaya rawat inap, Data jumlah pasien rawat inap, 

Data jumlah hari pakai perawatan pasien rawat inap, Data penggunaan tenaga 

listrik, Data jumlah dan luas kamar rawat inap, Data tarif konsumsi tiap kelas 

rawat inap, Data tarif konsumsi tiap kelas rawat inap. 
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E. Teknik/Tahapan Analisis Data 

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menunjukkan penentuan 

tarif jasa rawat inap dengan menggunakan Activity Based Costing. Adapun 

langkah-langkah dalam analisis perhitungan tarif sewa kamar di RS Syuhada 

Haji dengan menggunakan metode ABC adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi Biaya Sumber Daya dan Aktivitas 

Aktivitas-aktivitas yang terjadi pada instalasi rawat inap RS Syuhada Haji  

yang menunjang dalam proses produksi terdiri dari jasa sarana sebagai berikut:  

1) Aktivitas Pelayanan Administrasi Umum 

Aktivitas pelayanan administrasi dilakukan ketika pasien dinyatakan perlu untuk 

rawat inap. Biaya yang timbul dari aktivitas pelayanan umum meliputi, biaya 

gaji pegawai yang bertugas mencatat data pasien rawat inap, biaya fasilitas yang 

terdapat dalam ruangan pelayanan administrasi, biaya untuk keperluan 

administrasi seperti buku, kuitansi, dan pulpen, biaya alat komunikasi, biaya 

listrik untuk penerangan ruang administrasi. 

2) Aktivitas yang menggunakan fasilitas di kamar tersebut. Biaya yang timbul 

dari aktivitas penginapan pasien adalah biaya listrik dan air 

3) Aktivitas Cleaning Service 

Pelayanan rumah sakit kepada pasien dengan membersihkan kamar pasien.  

4) Aktivitas Pelayanan Pemberian Makan 

Pelayanan rumah sakit kepada pasien dengan menyediakan makan sebanyak 3 

kali dalam sehari. Biaya yang timbul dari aktiitas pelayanan pemberian makan 

sebagai berikut, biaya gaji karyawan dapur, biaya bahan makanan untuk 
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keperluan pasien, biaya fasilitas dapur, biaya Gas untuk keperluan memasak, 

biaya listrik untuk keperluan dapur, biaya penggunaan air untuk aktivitas 

pemberian makan pasien. 

5) Aktivitas Pemeliharaan bangunan 

Aktivitas pemeliharaan bangunan adalah aktivitas yang berupa renovasi gedung 

administrasi maupun ruang rawat inap yang dilakukan tiap tahun oleh rumah 

sakit. 

6) Aktivitas Pelayanan Perawatan Pasien 

Aktivitas ini dilakukan oleh perawat untuk membantu keperluan pasien 

selama menjalani rawat inap. 

1. Membebankan Biaya Aktivitas Pada Produk atau Jasa 

Pembebanan biaya aktivitas pada produk atau jasa memiliki dua tahap, 

yaitu menetapkan cost pool rate setiap kelompok aktivitas dan membebankan 

biaya pada produk atau jasa. Berikut merupakan tahapan dalam pembebanan 

biaya aktivitas pada produk atau jasa. 

1) Menetapkan Cost Pool Rate Setiap Kelompok Aktivitas 

Cost pool rate adalah tarif yang diberikan untuk setiap kelompok biaya aktivitas. 

Cost pool rate dihitung berdasarkan pembagian antara jumlah biaya aktivitas 

setiap kelompok (cost pool) dengan pemicu biaya (cost driver). 

 

 

 

 

Tarif Pembebanan/pool rate =   Total biaya pool aktivitas 

    Total pemicu aktivitas 
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2) Membebankan biaya pada produk atau jasa 

Langkah berikutnya dalam penerapan activity based costing di sebut second 

stage allocation (alokasi tahap kedua), di mana tarif aktivitas digunakan untuk 

membebankan biaya ke produk atau pelanggan dengan cara mengalihkan tarif 

pool aktivitas dengan ukuran aktivitas yang dikonsumsi masing-masing produk 

atau jasa layanan. 

 

 

 

1. Perbandingan Tarif Rawat Inap dengan Menggunakan Metode 

Tradisional dan Activity Based Costing System 

Perbedaan yang terjadi antara tarif jasa rawat inap dengan menggunakan 

metode tradisional dan Activity Based Costing system, disebabkan karena 

pembebanan biaya overhead pada masing-masing produk. Pada metode 

akuntansi biaya tradisional biaya overhead pada masing-masing produk hanya 

dibebankan pada satu cost driver saja. Akibatnya cenderung terjadi distorsi pada 

pembebanan biaya overhead. Sedangkan pada Activity Based Costing system, 

biaya overhead pada masing-masing produk dibebankan pada banyak cost 

driver. Sehingga dalam Activity Based Costing system, telah mampu 

mengalokasikan biaya aktivitas kesetiap kamar secara tepat berdasarkan 

konsumsi masing-masing aktivitas. 

Pembebanan = Pul Rate x Jumlah aktivitas yang dikonsumsi 
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2. Perbandingan Tarif Rawat Inap dengan Menggunakan Metode 

Tradisional dan Activity Based Costing System 

Perbedaan yang terjadi antara tarif jasa rawat inap dengan menggunakan 

metode tradisional dan Activity Based Costing system, disebabkan karena 

pembebanan biaya overhead pada masing-masing produk. Pada metode 

akuntansi biaya tradisional biaya overhead pada masing-masing produk hanya 

dibebankan pada satu cost driver saja. Akibatnya cenderung terjadi distorsi pada 

pembebanan biaya overhead. Sedangkan pada Activity Based Costing system, 

biaya overhead pada masing-masing produk dibebankan pada banyak cost 

driver. Sehingga dalam Activity Based Costing system, telah mampu 

mengalokasikan biaya aktivitas kesetiap kamar secara tepat berdasarkan 

konsumsi masing-masing aktivitas. (Nurhisam 2016).  

Pembebanan = Pul Rate x Jumlah aktivitas yang dikonsumsi 


