
 
 

 
ACTIVITY-BASED COSTING SYSTEM SEBAGAI 

ALTERNATIF PENENTUAN HARGA POKOK TARIF 
JASA RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT 

(Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Aisyiyah Kudus) 
 
 
 

SKRIPSI 
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 

pada Universitas Negeri Semarang 
 
 
 
 
 

Oleh 
Eka Novian Hidayat 

NIM  7250407028 
 
 
 
 
 
 

JURUSAN AKUNTANSI 
FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
2011 

 i 



PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
 
Skripsi ini telah disetujui untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada : 
 
Hari  :  
Tanggal : 
 
 
 
 
 
 
Pembimbing I     Pembimbing II 
 
 
 
 
Drs. Kusmuriyanto, M.Si.    Linda Agustina, S.E., M.Si. 
NIP. 196005241984031001    NIP. 197708152000122001 
 
 
 
 

 
 

Mengetahui, 
Ketua Jurusan Akutansi, 

 
 
 
 

                                     Drs. Fachrurrozie, M.Si. 
NIP. 19620623198911001 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ii 



PENGESAHAN KELULUSAN 

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang panitia ujian skripsi Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Semarang pada : 

Hari :  

Tanggal :  

 
 
 
Penguji Skripsi 
 
 
 
 
Indah Anisykurlillah, SE., M.Si., Akt 
NIP. 197508212000122001 

 
 
 

  
Anggota I      Anggota II 
 
 
 
 
Drs. Kusmuriyanto, M.Si.    Linda Agustina, S.E., M.Si. 
NIP. 196005241984031001    NIP. 197708152000122001 
 
 

 
 
Mengetahui, 
Dekan Fakultas Ekonomi 
 
 
 
 
Drs. S.Martono, M. Si. 
NIP. 196603081989011001 

 
 

 iii 



 PERNYATAAN  

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar 

hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian 

atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari 

terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya 

bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Semarang,    September 2011 
 
 
 
 
      Eka Novian Hidayat 
      NIM. 7250407028 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 iv 



MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 Maka sesungguhnya di samping kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila  

kamu telah selesai dari semua pekerjaan atau tugas, kerjakanlah yang lain 

dengan sungguh-sungguh. Dan kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 

berharap (QS. Al-Insyirah : 6-8). 

 

                 PERSEMBAHAN 

  Karya sederhana ini kupersembahkan untuk : 
1. Ibu dan bapak tercinta, atas segenap kasih 

sayang, ilmu, doa, bimbingan, pengorbanan, 
motivasi  dan keikhlasan yang tiada henti 
dicurahkan kepadaku, 

2. Almamater UNNES 
3. Teman-teman kelas Akuntansi 2007 yang 

selalu memberi semangat. 
 

 

 

 

 

 

 

 v 



 KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul "activity-

based costing system sebagai alternatif penentuan harga pokok tarif jasa rawat 

inap pada rumah sakit (studi kasus pada rumah sakit umum aisyiyah kudus)” 

dapat diselesaikan dengan baik. 

Penyusunan skripsi ini ditujukkan sebagai tugas akhir untuk memperoleh 

gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai 

pihak, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada: 

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si., Rektor Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Drs. S. Martono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang. 

3. Drs. Fachrurrozie, M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas 

Negeri Semarang. 

4. Drs. Kusmuriyanto, M.Si., dosen pembimbing I yang telah membimbing dan 

memberikan petunjuk serta arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

 vi 



5. Linda Agustina, S.E., M.Si., dosen pembimbing II yang telah membimbing 

dan memberikan petunjuk serta arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

6. Seluruh staf pengajar jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu selama 

penulis menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang. 

7. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.  

Semoga amal dan segala kebaikan mendapat balasan dan rahmat yang 

setimpal dari Allah SWT. Akhir kata, semoga karya ini bermanfaat. 

 

     Semarang,    September 2011 

 

      Penulis 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 vii



SARI 
 
Hidayat, Eka N. 2011. activity-based costing system sebagai alternatif penentuan 
harga pokok tarif jasa rawat inap pada rumah sakit (studi kasus pada rumah sakit 
umum aisyiyah kudus). Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Kusmuriyanto, M.Si. 
Pembimbing II. Linda Agustina, S.E., M.Si. 
 
Kata Kunci: Sistem Activity Based Costing (ABC), Harga Pokok Jasa Rawat Inap 

Pasien 
Perhitungan harga pokok produksi  sangat penting dilakukan untuk 

menentukan harga jual, apabila metode perhitungan harga pokok yang digunakan 
tidak sesuai untuk diterapkan di era yang modern seperti ini, maka akan terjadi 
distorsi  biaya. Distorsi timbul karena adanya ketidakakuratan dalam pembebanan 
biaya, sehingga dapat mengakibatkan kesalahan penentuan biaya, pembuatan 
keputusan, perencanaan dan pengendalian. Kelemahan tersebut dapat diperbaiki 
dengan menggunakan perhitungan harga pokok menggunakan metode activity 
based costing sesuai aktivitas yang dilakukan melalui pemilihan cost driver yang 
tepat. Selama ini Rumah Sakit Umum (RSU) Aisyiyah Kudus dalam menentukan 
tarif jasa rawat inapnya tidak menggunakan perhitungan harga pokok, namun 
dengan cara mempertimbangkan tarif rumah sakit lain di Kudus dan daya beli 
masyarakat sekitar, cara tersebut mempunyai banyak kelemahan. Penelitian di 
RSU Aisyiyah Kudus meneliti kemungkinan diterapkan metode activity based 
costing yang lebih akurat dengan harapan dapat dipakai sebagai salah satu 
alternatif dalam penentuan tarif rawat inap di masa mendatang. 

Data untuk penelitian ini menggunakan data sekunder yang dilengkapi 
dengan data yang didapat melalui wawancara dari berbagai bagian di RSU 
Aisyiyah Kudus selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data. Analisis data 
yang digunakan adalah uji beda dengan menggunakan Paired Sample T-Test 
untuk mengetahui 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 
RSU Aisyiyah Kudus dari Kelas VIP, Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3 menunjukkan 
terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata harga pokok tarif rawat inap 
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 mengunakan metode 
activity based costing 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian di atas 
adalah terdapat perbedaan antara tarif rawat inap yang ditetapkan RSU Aisyiyah 
dengan harga pokok tarif rawat inap yang dihasilkan menggunakan perhitungan 
metode activity based costing. Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini 
yaitu RSU Aisyiyah Kudus 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. 
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ABSTRACT 
 
Hidayat, Eka N. 2011. activity-based costing system as an alternative to 
determine the cost of  product tariff in hospital admissions (the case study in 
public hospitals Aisyiyah Kudus). Final Project. Accounting Department. Faculty 
of Economy. Semarang State University. Advisor I. Drs. Kusmuriyanto, M.Sc. 
Advisor II. Linda Agustina, S.E., M.Sc. 
 
Keywords: Activity Based Costing System (ABC), Cost of Product Services 
Inpatient Patient 

 
A calculation of the cost of production is very important to determine a 

selling price. If the cost of calculation method used is not suitable for application 
in the modern era such as this, there will be a distortion cost. Distortions arise 
because of inaccuracies in charging cost, which would cause some errors in 
costing, decision making, planning and control. This weakness can be corrected 
by using product cost calculations with activity based costing method based on 
activities conducted through the selection of an appropriate cost driver. So far, 
this Public Hospital (RSU) Aisyiyah Kudus determines the inpatient taruff of care 
services without by using  the calculation of product cost, but by considering the 
rate of other hospitals in Kudus and the purchasing power of people around, 
therefore it has some weaknesses. The case study examines the possibility of 
implementation activity based costing method in RSU Aisyiyah Kudus which is 
more accurate and it can be used as one of the alternatives in determining the 
tariff of hospitalization in the future hopefully. 

Data for this study uses secondary data supplemented by data which was 
obtained through interviews from various parts of RSU Aisyiyah then performed 
processing and data analysis. Analysis of the is any difference in hospitalization 
rates set by the RSU Aisyiyah Kudus cost of hospitalization rates using the 
calculation method of activity based costing. 

Test results of Sample T-Test Paired, average hospitalization rate 
determined from the RSU Aisyiyah Kudus in VIP Class, Class 1, Class 2, Class 3 
showed a significant difference to the average cost of hospitalization rates using 
the method of activity based costing VIP class, Class 1, Class 2, Class 3. Rates of 
hospitalization specified RSU Holy Aisyiyah much higher when compared to the 
cost of hospitalization rates using the method of activity based costing. 

Based on the results above, it can be concluded that there is a difference 
between inpatient rates which is set by RSU Aisyiyah Hospital and the main cost 
of inpatient rates by using the calculation method of activity based costing. 
Advice relating to the results of this research is the RSU Aisyiyah Kudus needs to 
review hospital inpatient tariff setting methods by trying to apply the system 
costing activity based costing method to be able to generate a more appropriate 
tariff. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat mengakibatkan ketatnya 

persaingan bisnis. Masing-masing perusahaan saling beradu strategi dalam usaha 

menarik konsumen. Persaingan tersebut tidak hanya persaingan bisnis di bidang 

manufaktur atau industri tetapi juga di bidang usaha perdagangan dan pelayanan 

jasa. Salah satu bentuk usaha pelayanan jasa adalah jasa kesehatan, terutama jasa 

rumah sakit. Hal ini terbukti semakin banyak didirikannya rumah sakit baik milik 

pemerintah maupun swasta. Akibat dari perkembangan rumah sakit yang semakin 

pesat ini, menimbulkan persaingan yang ketat pula. Sehingga menuntut adanya 

persaingan atas produk dan kepercayaan pelanggan. Persaingan tersebut meliputi 

dari tarif jasa rawat inap, tarif jasa pengobatan rawat jalan, tarif jasa terapi 

kesehatan, tarif rontgen, dll. Setiap rumah sakit bersaing sangat ketat dalam 

menentukan tarif-tarif tersebut untuk dapat menarik konsumen. 

Rumah sakit merupakan suatu badan usaha yang memberikan jasa 

pelayanan kesehatan, jasa pengobatan, dan jasa perawatan. Dalam memberikan 

jasa pelayanan kesehatan, rumah sakit memperoleh penghasilan dari pendapatan 

jasa dan fasilitas yang diberikan, dimana pendapatan terbesar rumah sakit adalah 

dari jasa rawat inap. Pendapatan jasa rawat inap didapat dari tarif yang harus 

dibayar oleh pemakai jasa rawat inap. Penentuan tarif jasa rawat inap merupakan 

suatu keputusan yang sangat penting karena dapat mempengaruhi jumlah 

1 
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konsumen dan profitabilitas rumah sakit, dengan adanya berbagai macam fasilitas 

pada jasa rawat inap, serta jumlah biaya overhead yang tinggi, maka semakin 

menuntut ketepatan dalam pembebanan biaya yang sesungguhnya. 

RSU Aisyiyah Kudus dalam menentukan tarif jasa rawat inapnya tidak 

menggunakan suatu metode perhitungan harga pokok, hal tersebut dikarenakan 

ketatnya persaingan harga tarif rawat inap rumah sakit di Kudus, dalam 

menentukan tarif rawat inap, RSU Aisyiyah Kudus hanya melakukan 

perbandingan harga tarif rawat inap terhadap beberapa pesaingnya, sehingga 

pihak rumah sakit tidak bisa mengetahui pengeluaran biaya sesungguhnya pada 

berbagai biaya di unit rawat inap, padahal perhitungan biaya sangatlah penting 

dalam hal penetapan harga dan sebagai informasi bagi manajer dalam mengambil 

suatu kebijakan dan keputusan. 

Rumah sakit dalam menentukan harga pokok produk masih banyak yang 

menggunakan metode akuntansi biaya tradisional, dimana sistem tersebut tidak 

sesuai dengan sistem pembiayaan yang sudah maju saat ini. Biaya produk yang 

dihasilkan oleh sistem akuntansi biaya tradisional memberikan informasi biaya 

yang terdistorsi. “Distorsi timbul karena adanya ketidakakuratan dalam 

pembebanan biaya, sehingga mengakibatkan kesalahan penentuan biaya, 

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

Hal tersebut dapat mengakibatkan undercost atau overcost terhadap harga pokok  

produk. 

 Metode tradisional kurang akurat digunakan dalam penentuan harga 

pokok dari produk karena hanya memfokuskan pada penyajian informasi 
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keuangan berupa biaya yang terjadi pada tahap perawatan pasien, sedangkan 

dalam pengelolaan pelayanan rawat inap diperlukan informasi tentang penyebab 

timbulnya biaya berupa aktivitas. Adanya informasi yang lengkap mengenai 

aktivitas penyebab timbulnya biaya dapat mempengaruhi besar tarif rawat inap.  

Sistem akuntansi tradisional mencatat, mengumpulkan dan mengendalikan 

biaya-biaya menurut elemen-elemen di dalam pusat pertanggungjawaban metode 

harga pokok penuh (full costing) dan metode harga variabel (varieble costing), 

dengan menggunakan sistem tersebut hasil penentuan tarif jasa rawat inap kurang 

memberikan hasil yang tepat. Kaplan (1997) berpendapat bahwa sistem akuntansi 

tradisional gagal untuk menyediakan informasi yang tepat dan relevan dalam 

pengambilan keputusan strategis perusahaan. 

Perhitungan metode tradisional sudah tidak relevan jika diterapkan saat ini, 

karena masih kurang memberikan gambaran yang tepat dan akurat, karena sistem 

akuntansi tradisional mempunyai beberapa kelemahan. Menurut Cooper dan 

Kaplan (1992) beberapa kelemahan sistem akuntansi tradisional yaitu (1) Hanya 

mengalokasikan biaya overhead kepada produk dan jasa, (2) Dasar alokasi hanya 

berkaitan dengan volume yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead 

dari cost centers pada produk atau jasa, (3) Biaya pemasaran serta penyerahan 

produk dan jasa sangat berbeda diantara saluran distribusi, tetapi biaya tradisional 

tidak memperdulikan biaya pemasaran. 

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, lahirlah suatu sistem 

penentuan harga pokok produk berbasis aktivitas yang dirancang untuk mengatasi 

distorsi pada akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi tersebut disebut 
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Activity-Based Costing. Menurut Hansen dan Mowen (2004:12) definisi metode 

Activity-Based Costing (ABC) merupakan “suatu sistem kalkulasi biaya yang 

pertama kali menelusuri biaya keaktivitas dan kemudian keproduk”. 

Perbedaan utama penghitungan harga pokok produk antara akuntansi biaya 

tradisional dengan ABC adalah jumlah cost driver (pemicu biaya) yang 

digunakan. Pada sistem penentuan harga pokok produk dengan metode ABC 

menggunakan cost driver dalam jumlah lebih banyak dibandingkan dalam sistem 

akuntansi biaya tradisional yang hanya menggunakan satu atau dua cost driver 

berdasarkan unit. 

Metode ABC menganggap bahwa timbulnya biaya disebabkan oleh adanya 

aktivitas yang dihasilkan produk, pendekatan ini menggunakan cost driver yang 

berdasar pada aktivitas yang menimbulkan biaya dan akan lebih baik apabila 

diterapakan pada perusahaan yang menghasilkan keanekaragaman produk. 

Metode ABC menyajikan informasi tentang semua biaya yang dibebankan 

pada tarif rawat inap, sehingga biaya rawat inap yang diperoleh akurat. Informasi 

yang akurat mengenai biaya tarif rawat inap dapat membantu manajer ataupun 

direktur dalam menganalisis profitabilitas, mendorong perbaikan proses, 

mengembangkan kinerja yang lebih inovatif, dan dapat berpartisipasi dalam 

perencanaan strategis. 

Keanekaragaman produk pada rumah sakit mengakibatkan banyaknya 

jenis biaya dan aktivitas yang terjadi pada rumah sakit, sehingga menuntut 

ketepatan pembebanan biaya overhead dalam penentuan harga pokok produk. 

Metode ABC dinilai dapat mengukur secara cermat biaya-biaya yang keluar dari 
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setiap aktivitas. Hal ini disebabkan karena banyaknya cost driver yang digunakan 

dalam pembebanan biaya overhead, sehingga dalam metode ABC dapat 

meningkatkan ketelitian dalam perincian biaya, dan ketepatan pembebanan biaya 

lebih akurat.  

 Rumah Sakit Umum Aisyiyah menyediakan jasa rawat inap bagi pasien 

yang memerlukan perawatan intensif untuk mempermudah mengamati 

perkembangan kesehatan pasien secara berkesinambungan. Jasa rawat inap pada 

RSU Aisyiyah merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dari jasa 

kesehatan lain yang ditawarkan oleh rumah sakit tersebut, akan tetapi dalam 

penentuan tarif jasa rawat inap RSU Aisyiyah masih menggunakan metode 

konvensional, sehingga tarif jasa rawat inap yang ditentukan bisa menjadi lebih 

murah (undercosting) atau lebih mahal (overcosting) dari beban biaya yang 

seharusnya dikonsumsi pada jasa rawat inap tersebut.  Tarif rawat inap Rumah 

Sakit Umum Aisyiyah Kudus pada tahun 2010 dijelaskan pada Tabel 1.1. 

 Tabel 1.1 Tarif Jasa Rawat Inap RSU Aisyiyah Kudus Tahun 2010 

No. Ruang / Kelas Tarif rawat inap per hari 

1 VIP Rp. 270.000 

2 Kelas 1 Rp. 210.000 

3 Kelas 2 Rp. 140.000 

4 Kelas 3 Rp. 70.000 

 Sumber: Data RSU Aisyiyah Kudus 

Perhitungan biaya rawat inap sangat penting karena berkaitan dengan 

masalah penentuan harga pokok rawat inap, yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi penentuan harga jualnya atau tarif rawat inap, dengan demikian 

akan menghasilkan surplus atau defisit dalam persen yang besarnya sama untuk 
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setiap tempat tidur dari setiap kelas sehingga pihak rumah sakit tidak mengetahui 

laba atau rugi yang sebenarnya. Pada RSU Aisyiyah Kudus dalam menentukan 

tarif jasa rawat inapnya tidak menggunakan metode perhitungan biaya, pihak 

rumah sakit hanya menggunakan perbandingan harga terhadap pesaingnya, 

sehingga tidak menggunakan perhitungan harga pokok pula pada perhitungan 

tarifnya, padahal dalam menentukan tarif sangatlah penting bagi pihak rumah 

sakit untuk mengetahui jumlah masing-masing biaya yang digunakan. 

Beberapa uraian diatas menjadi latar belakang untuk melakukan penelitian 

di Rumah Sakit Umum Aisyiyah Kudus dengan judul: ‘‘ACTIVITY-BASED 

COSTING SYSTEM  SEBAGAI ALTERNATIF PENENTUAN HARGA POKOK 

TARIF JASA RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT (STUDI KASUS PADA 

RUMAH SAKIT UMUM AISYIYAH KUDUS)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Penentuan harga pokok yang berbasis aktivitas yaitu metode Activity 

Based Costing pada prateknya lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem 

biaya tradisional, mewakili aplikasi yang lebih teliti dengan pelacakan biaya lain 

sebenarnya dapat dilacak, tidak hanya untuk unit-unit pengeluaran tetapi untuk 

aktivitas yang diinginkan untuk memproduksi output. Rumah sakit mempunyai 

banyak aktivitas-aktivitas yang merupakan dasar penggunaan perhitungan harga 

pokok jasa dengan metode Activity Based Costing. 
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Rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan latar belakang di atas 

adalah : 

1. Seberapa besar tarif jasa rawat inap jika menggunakan pendekatan metode 

Activity Based Costing pada Rumah Sakit Umum Aisyiyah Kudus? 

2. Bagaimana perbandingan harga pokok menggunakan perhitungan biaya 

metode Activity Based Costing dengan tarif yang telah ditentukan Rumah 

Sakit Umum Aisyiyah Kudus tahun 2010? 

3. Apakah relevan jika perhitungan harga pokok metode Activity Based Costing 

diterapkan di Rumah Sakit Umum Aisyiyah Kudus? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menentukan besar tarif jasa rawat inap jika menggunakan pendekatan 

metode Activity Based Costing pada Rumah Sakit Umum Aisyiah Kudus. 

2. Untuk menganalisis perbandingan antara metode Activity Based Costing 

dengan Metode Tradisional yang digunakan Rumah Sakit Umum Aisyiah 

Kudus. 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui relevan tidaknya penerapan metode 

Activity Based Costing dalam penentuan tarif jasa rawat inap pada Rumah 

Sakit Umum Aisyiah Kudus. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi rumah sakit 

khususnya dalam perhitungan harga pokok jasa rawat inap pasien yang lebih 

akurat.  

2. Memberikan pengetahuan mengenai penerapan Activity-Based Costing 

System dalam kaitannya dengan penentuan tarif jasa rawat inap. 

3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan cara penghitungan tarif jasa 

rawat inap dengan menggunakan konsep Activity-Based Costing System. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Harga Pokok Produk atau Jasa 

Jasa merupakan tugas atau aktivitas yang dilakukan untuk seorang 

pelanggan, atau aktivitas menggunakan produk atau fasilitas organisasi (Hansen & 

Mowen, 2004:40). Perlindungan asuransi, perawatan kesehatan, perawatan gigi, 

jasa pemakaman adalah contoh dari berbagai aktivitas jasa yang dilakukan untuk 

pelanggan. 

Terdapat empat dimensi penting yang membedakan antara jasa dan 

produk berwujud yaitu: 

1. Ketidakberwujudan 

Pembeli jasa tidak dapat melihat, merasakan, mendengar atau mencicipi suatu 

jasa sebelum jasa tersebut dibeli. 

2. Tidak tahan lama 

Jasa tidak dapat disimpan utuk kegunaan masa depan oleh pelanggan, tetapi 

harus dikonsumsi pada saat jasa tersebut diselenggarakan. 

3. Tidak dapat dipisahkan. 

Produsen dan pembeli jasa biasanya harus melakukan kontak langsung pada 

saat pertukaran. 

4. Heterogenitas 

Terdapat peluang variasi yang lebih besar pada penyelenggaraan jasa daripada 

produksi produk. 

9 
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Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan pelayanan jasa 

kepada konsumennya. Karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan jasa menurut 

Hansen dan Mowen (2004: 146) adalah (1) output sering didefinisikan dan tidak 

berwujud, (2) aktivitas untuk melakukan jasa lebih sulit untuk diprediksi, (3) 

biaya kapasitas gabungan mewakili sebagian besar proporsi dan total biaya dan 

sulit untuk dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas menghasilkan output. 

Perbedaan yang paling jelas antara perusahaan jasa dengan perusahaan 

manufaktur menurut Anthony dan Govindarajan (2003:391) adalah sebagai 

berikut : 

1. Pada perusahaan manufaktur barang-barang dapat disimpan sebagai 

persediaan yang akan menghasilkan pendapatan pada masa yang akan datang. 

Berbeda dengan perusahaan jasa yang jasanya tidak dapat disimpan sehingga 

harus meminimalisasi kapasitas yang tidak digunakan karena dianggap 

pemborosan. Oleh karena itu, perusahaan jasa menyesuaikan kapasitas 

sekarang dengan permintaan dalam dua cara, yaitu pertama, mencoba 

menstimulasi permintaan dalam periode tidak memuncak dengan upaya-

upaya pemasaran dan konsesi harga. Kedua, menyesuaikan besarnya tenaga 

kerja untuk mengantisipasi permintaan dengan tidakan-tindakan seperti 

menjadwalkan aktivitas pelatihan pada periode sepi dan kompensasi pada jam 

kerja panjang dalam periode yang sibuk dengan waktu libur belakangan. 

2. Kesulitan dalam pengendalian kualitas pada perusahaan jasa. Perusahaan jasa 

tidak dapat menilai kualitas produk sampai suatu saat jasanya diserahkan dan 

penilaianpun bersifat subyektif. Berbeda dengan perusahaan manufaktur yang 
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dapat menginspeksi produk dengan mengukur secara kasat mata atau 

menggunakan instrumen (berat, warna, toleransi, kemurnian) sebelum 

diserahkan ke konsumen. 

3. Perusahaan jasa merupakan perusahaan padat karya yang banyak 

menggunakan tenaga kerja manusia. Berbeda dengan perusahaan menufaktur 

yang menggunakan tenaga pengganti manusia dengan mesin sehingga dapat 

meningkatkan kualitas produk dan menurunkan biaya. Jadi meskipun 

perusahaan jasa menambah peralatan ataupun memperluas usaha, tetap 

menambah biaya ataupun pegawai. 

4. Adanya multiunit yang cenderung sama pada perusahaan jasa memberikan 

dasar yang sama dalam menganalisis anggaran dan mengevaluasi kinerja. 

Biaya produk menurut Hansen dan Mowen (2000:42) adalah 

pembebanan biaya yang mendukung tujuan manajerial yang spesifik. Hal ini 

berarti bahwa biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang sedang 

berusaha dicapai. 

Halim (2003:4) mendefinisikan bahwa harga pokok produksi merupakan 

sebagian dari harga perolehan suatu aktiva yang ditunda pembebanannya di masa 

yang akan datang. Sehingga seluruh biaya yang terjadi membentuk suatu harga 

yang apabila dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan menghasilkan harga 

pokok per unit. 

Manajemen dalam mengelola perusahaan memerlukan data biaya yang 

akurat. Biaya yang akurat memungkinkan dapat ditentukannya harga pokok 

produk secara tepat. Untuk menentukan harga pokok secara teliti, maka biaya 
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perlu digolongkan sehingga dapat dipisahkan antara mana biaya produksi dan 

mana pula yang bukan biaya produksi. 

Manfaat data biaya akurat menurut Halim (2003:11-14) adalah: 

1. Untuk tujuan-tujuan pengawasan 

Biaya yang dihasilkan merupakan salah satu data yang digunakan manajemen 

dalam membuat perencanaan, yang dalam hal ini adalah budget (anggaran). 

Penentuan suatu harga jual yang menguntungkan dapat dilakukan untuk suatu 

periode yang diinginkan, melalui pengetahuan tentang data biaya dan volume 

penjualan masa lalu. 

2. Untuk menghitung rugi laba periodik 

Perhitungan rugi laba periodik untuk suatu perusahaan dilakukan dengan 

mempertemukan antara peghasilan (dalam hal ini hasil penjualan) dengan 

biaya-biaya yang terjadi dan telah expired dalam suatu dasar perhitungan 

yang sama dan konsisten. 

3. Untuk pengendalian biaya 

Yang dimaksud dengan pengendalian biaya dalam hal ini adalah 

pengendalian melalui akuntansi pertanggungjawaban. 

4. Untuk pengambilan keputusan 

Data biaya sangat diperlukan oleh manajer dalam pengambilan keputusan. 

Dalam perusahaan jasa, biaya produk (lebih lazim disebut biaya jasa) 

meliputi biaya tenaga kerja, keperluan kantor, dan biaya lainnya yang berkaitan 

langsung dengan penyerahan jasa kepada pelanggan atau konsumen.  
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Terdapat dua pertimbangan akuntansi mendasar untuk perusahaan jasa, 

yaitu biaya tenaga kerja yang relatif tinggi dan tidak adanya persediaan untuk 

dijual. Oleh karena itu, keberhasilan perusahaan jasa sangatlah tergantung pada 

mutu jasa yang dilakukan sehingga kecakapan dan talenta orang-orang yang 

terlibat di dalamnya sangatlah vital. 

Biaya-biaya dalam perusahaan umumnya dibagi menjadi biaya langsung 

dan biaya tidak langsung. Biaya langsung (direct cost ) adalah biaya yang dapat 

ditelusuri secara fisik ke produk atau jasa tertentu, seperti gaji yang dibayarkan 

kepada para perawat atau dokter, konsumsi. Sedangkan biaya tidak langsung 

(indirect cost) adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri ke produk atau jasa, seperti 

biaya asuransi, biaya iklan. 

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan harga pokok produk 

atau jasa adalah jumlah dari total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk 

memproduksi produk atau jasa baik baya langsung maupun biaya tidak langsung. 

Namun, apabila perusahaan memproduksi lebih dari satu jenis produk atau jasa 

maka perlu perhitungan yang lebih akurat sehingga alokasi antara satu produk 

atau jasa dengan produk atau jasa yang lain sesuai dengan aktivitas atau kegiatan 

yang diakukan untuk memproduksi produk atau jasa tersebut, sehingga biaya yang 

terjadi adalah biaya yang sesuai dengan aktivitas produksi. 

 

2.2 Penetapan Harga 

Fungsi penetapan harga sangat penting, karena harga yang terlalu tinggi 

atau terlalu rendah bisa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Menurut 
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Hongren (2003:86) terdapat 3 pengaruh utama terhadap keputusan penetapan 

harga yaitu : 

a. Pelanggan 

Manajer harus selalu mengkaji masalah-masalah penetapan harga dari sudut 

pandang pelanggan. Pelanggan mungkin akan menolak produk yang akan 

dijual suatu perusahaan dan memilih barang pengganti (substitute product) 

dengan biaya yang lebih efektif. 

b. Pesaing 

Ada tidaknya reaksi saingan akan mempengaruhi keputusan penetapan harga. 

Dalam meramalkan reaksi pesaing, analisis biaya pesaing dapat sangat 

berguna. Pengetahuan akan teknologi, ukuran pabrik, dan kebijakan operasi 

pesaing akan membantu mempertajam penaksiran biaya-biaya semacam itu. 

c. Biaya 

Harga maksimum yang mungkin dibebankan adalah harga yang tidak akan 

membuat pelanggan lari. Harga minimum adalah nol. Kadang-kadang 

perusahaan benar-benar akan menghadiahkan barangnya dalam usaha 

memasuki pasar atau untuk memperoleh hubungan jangka panjang yang 

menguntungkan dengan pelanggan. Bentuk penetapan harga berdasarkan 

biaya dapat digunakan sebagai pegangan bagi keputusan penetapan harga 

yang terdiri dari (1) biaya produksi variabel ditambah marjin (laba), (2) total 

biaya variabel ditambah marjin (laba), (3) total biaya produksi ditambah 

marjin (laba), (4) total biaya ditambah marjin (laba). 
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Komponen marjin laba setiap rumus penetapan harga ini dapat berupa 

suatu prosentase dari angka biaya yang berkaitan atau suatu jumlah nominal tetap. 

Setelah adanya perhitungan harga pokok berdasarkan Activity Based Costing 

yakni melakukan perhitungan biaya dengan cara menghitung secara cermat 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam menghasilkan produk tersebut, maka 

data tersebut dapat dipakai sebagai salah satu alternatif penetapan tarif jasa rawat 

inap di RSU Aisyiyah Kudus. 

Pricing menurut Cokins, dkk (2007:112) merupakan penawaran harga 

tradisional disusun berdasarkan perkiraan biaya upah langsung dan bahan 

langsung yang sangat ketat. Kemudian suatu angka presentase pembebanan 

tertentu digunakan dengan anggapan bahwa semua pesanan baru akan 

mengkonsumsi kegiatan biaya umum dengan suatu tarif rata-rata yang berlaku 

untuk seluruh perusahaan. 

Dalam perkiraan biaya berdasar pada activity based costing akan 

digunakan suatu daftar kegiatan. Untuk kegiatan yang terkena dampak, pemacu 

kegiatan di kalikan dengan perkiraan besarnya pemacu yang ditentukan 

perusahaan. 

Strategi penetapan harga yang dipakai juga berbeda sesuai dengan 

kondisi perusahaan, agar dapat memenangkan persaingan. Akhsay (2000:24) 

menjelaskan beberapa petunjuk  untuk bertempur dalam perang harga adalah : 

a. Jika harga tidak berpengaruh 

1) Mengumumkan strategi, maksud dan kecakapan. 

Menawarkan perbandingan harga kompetitor, menawarkan setiap hari harga 
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lebih rendah atau mengumumkan keunggulan biaya. 

2) Kompetisi pada kwalitas 

Penambahan macam produk, penambahan tampilan produk atau membangun 

kesadaran tampilan tetap dan keunggulannya, mengutamakan penampilan 

alternatif resiko harga murah. 

3) Memilih menjadi anggota organisasi (Co opt) 

Bentuk persekutuan oleh penawaran kerjasama atau kesepakatan dengan 

suplier, agen penjual atau penjual jasa yag terkait. 

b. Jika harga mempengaruhi 

1) Gunakan tindakan harga 

Tawarkan kemasan harga, dua jenis harga, jumlah discount, harga promosi 

atau harga loyal produk. 

2) Perkenalkan produk baru 

Perkenalkan sisi merk bersaingan dalam segmen pelanggan yang menantang 

pesaing. 

3) Tindakan penyesuaian harga 

Menyesuaikan harga produk tetap pada tanggapan untuk perubahan harga 

pesaing atau pemasukan pasar yang penting lainya. 

 

2.3 Sistem Biaya Tradisional 

2.3.1 Pengertian Sistem Biaya Tradisional 

Sistem akuntansi biaya tradisional menurut Hansen dan Mowen 

(2004:57) adalah sistem yang hanya memusatkan ukuran-ukuran output aktivitas 
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yang didasarkan pada volume produksi. Sistem  akuntansi biaya tradisional 

membebankan semua biaya produksi ke dalam produk bahkan biaya produksi 

yang tidak disebabkan oleh terciptanya produk juga dibebankan. Sebagai contoh, 

sebagian upah untuk keamanan pabrik akan dialokasikan ke produk meskipun 

upah penjaga keamanan tersebut sama sekali tidak terpengaruh apakah perusahaan 

berproduksi atau tidak. 

 

2.3.2  Kelemahan Sistem Biaya tradisional 

Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam sistem akuntansi biaya tradisional 

kepada manajemen banyak sekali. Akuntansi biaya tradisional memberi sedikit 

ide kepada manajemen pada saat harus mengurangi pengeluaran pada waktu yang 

mendesak. Sistem tersebut hanya memberikan laporan manajemen dengan 

menunjukkan dimana biaya dikeluarkan dan tidak ada indikasi apa-apa yang 

menimbulkan biaya. 

Sistem biaya tradisional menurut Amin (2003:22) memang 

memperhatikan biaya total perusahaan, akan tetapi mereka mengabaikan “below 

the line expenses”, seperti penjualan, distribusi, riset, dan pengembangan serta 

biaya administrasi. Biaya-biaya ini tidak dibebankan ke pasar, pelanggan, saluran 

distribusi, atau bahkan produk yang berbeda. Banyak manajer yang percaya 

bahwa biaya-biaya ini adalah tetap. Oleh sebab itu, biaya-biaya “below the line” 

ini diperlakukan secara sama dengan mendistribusikannya kepada pelanggan. 

Padahal, sekarang ini beberapa pelanggan jauh lebih mahal untuk dilayani 
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dibandingkan dengan yang lain dan sebenarnya beberapa biaya tersebut adalah 

biaya variabel. 

Biaya tradisional lebih jauh lagi dijelaskan oleh Supriyono (1999:74-77) 

bahwa dengan berkembangnya dunia teknologi, sistem biaya tradisional mulai 

dirasakan tidak mampu menghasilkan produk yang akurat lagi. Hal ini disebabkan 

karena lingkungan global menimbulkan banyak pertanyaan yang tidak dapat 

dijawab sistem akuntansi biaya tradisional, antara lain: 

1. Sistem akuntansi biaya tradisional terlalu menekankan pada tujuan penentuan 

harga pokok produk yang dijual. Akibatnya sistem ini hanya menyediakan 

informasi yang relatif sangat sedikit untuk mencapai keunggulan dalam 

persaingan global.  

2. Sistem akuntansi biaya tradisional untuk biaya overhead terlalu memusatkan 

pada distribusi dan alokasi biaya overhead daripada berusaha keras untuk 

mengurangi pemborosan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai 

tambah.  

3. Sistem akuntansi biaya tradisional tidak mencerminkan sebab akibat biaya 

karena seringkali beranggapan bahwa biaya ditimbulkan oleh faktor tunggal 

misalnya volume produk atau jam kerja langsung.  

4. Sistem akuntansi biaya tradisional menghasilkan informasi biaya yang 

terdistorsi sehingga mengakibatkan pembuatan keputusan yang menimbulkan 

konflik dengan keunggulan perusahaan. 

5. Sistem akuntansi biaya tradisional menggolongkan biaya langsung dan tidak 

langsung serta biaya tetap dan variabel hanya mendasarkan faktor penyebab 
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tunggal misalnya volume produk, padahal dalam lingkungan teknologi maju 

cara penggolongan tersebut menjadi kabur karena biaya dipengaruhi oleh 

berbagai macam aktivitas.  

6. Sistem akuntansi biaya tradisional menggolongkan suatu perusahaan ke 

dalam pusat-pusat pertanggungjawaban yang kaku dan terlalu menekankan 

kinerja jangka pendek.  

7. Sistem akuntansi biaya tradisional memusatkan perhatian kepada perhitungan 

selisih biaya pusat-pusat pertanggungjawaban tertentu dengan menggunakan 

standard.  

8. Sistem akuntansi biaya tradisional tidak banyak memerlukan alat-alat dan 

teknik-teknik yang canggih dalam sistem informasi dibandingkan pada 

lingkungan teknologi maju.  

9. Sistem akuntansi biaya tradisional kurang menekankan pentingnya daur hidup 

produk. Hal ini dibuktikan dengan perlakuan akuntansi biaya tradisional 

terhadap biaya aktivitas-aktivitas perekayasaan, penelitian dan 

pengembangan. Biaya-biaya tersebut diperlakukan sebagai biaya periode 

sehingga menyebabkan terjadinya distorsi harga pokok daur hidup produk. 

Keterbatasan utama dari sistem penentuan harga pokok tradisional adalah 

penggunaan tarif tunggal atau departemental yang mendasar pada volume. Tarif 

ini menghasilkan biaya yang tidak akurat jika sebagian besar biaya overhead tidak 

berhubungan dengan volume, dan jika perusahaan menghasilkan komposisi 

produk yang bermacam-macam dengan volume, ukuran, dan kompleksitas yang 

berbeda-beda (Blocher dkk, 2001:117). 
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2.4 Metode Activity Based Costing 

2.4.1 Definisi Activity Based Costing 

Istilah Activity Based Costing bukanlah merupakan istilah baru. 

Pengertian activity based costing telah banyak dibahas dalam buku-buku 

akuntansi khususnya akuntansi manajemen. Menurut Mulyadi (2001 : 685) ada 

dua keyakinan dasar yang melandasi activity based costing system yaitu : 

1. Cost is caused. Biaya ada penyebabnya dan penyebab biaya adalah aktivitas. 

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang aktivitas yang 

menjadi timbulnya biaya akan menempatkan personel perusahaan pada posisi 

yang dapat mempengaruhi biaya. 

2. The causes of cost can be managed. Penyebab terjadinya biaya dapat 

dikelola. Biaya dapat dipengaruhi melalui pengelolaan terhadap aktivitas. 

Pengertian akuntansi aktivitas menurut Amin (2003:28) adalah “ABC 

system tidak hanya memberikan kalkulasi biaya produk yang lebih akurat, tetapi 

juga memberikan kalkulasi apa yang menimbulkan biaya dan bagaimana 

mengelolanya, sehingga ABC system juga dikenal sebagai sistem manajemen yang 

pertama”. 

Definisi ABC menurut Mulyadi (2003:34) adalah “ABC merupakan 

metode penentuan HPP (product costing) yang ditujukan untuk menyajikan 

informasi harga pokok secara cermat bagi kepentingan manajemen, dengan 

mengukur secara cermat konsumsi sumber daya setiap aktivitas yang digunakan 

untuk menghasilkan produk”. 
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Pengertian sistem ABC yang lain juga dikemukakan oleh Garrison dan 

Noreen (2000:342) adalah “Metode costing  yang dirancang untuk menyediakan 

informasi biaya bagi manager untuk keputusan strategik dan keputusan lainnya 

yang mungkin akan mempengaruhi kapasitas dan juga biaya tetap”. Pengertian 

Activity Based Costing menurut Blocher, dkk (2001:120) adalah “Pendekatan 

penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa 

berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan karena aktivitas”. 

Metode Activity Based Costing berdasarkan pengertian di atas dapat 

disimpulkan sebagai sistem akumulasi biaya dan pembebanan biaya ke produk 

dengan menggunakan berbagai cost driver dan sumber daya, dilakukan dengan 

menelusuri biaya ke aktivitas dan setelah itu menelusuri biaya dari aktivitas ke 

produk yang bermanfaat bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. 

2.4.2 Konsep Dasar Sistem Activity Based Costing 

Sistem ABC mengasumsikan bahwa sumber daya pendudukung dan tidak 

langsung mempunyai kemampuan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas, bukan 

hanya sebagai pengumpul biaya yang nantinya harus dialokasikan ke produk 

seperti yang dilakukan sistem tradisional. Asumsi lain dalam sistem ABC adalah 

aktivitaslah yang mengkonsumsi sumber daya, dan produk sebagai hasil akhir dari 

mengkonsumsi aktivitas tersebut. 

Aktivitas pemicu biaya (cost driver) yang terjadi sepanjang proses 

produksi seringkali tidak selalu berkaitan dengan volume produksi, tetapi juga 

berhubungan dengan aktivitas lain yang berkaitan dengan batch (batch related 

activities), jumlah produksi (product sustaining activities) maupun penggunaan 

 



22 
 

bersama fasilitas perusahaan oleh semua produk yang dihasilkan (facilities 

sustaining activities). 

Sistem ABC juga melewati dua tahap. Pada tahap pertama biaya tidak 

langsung ditelusuri ke masing-masing aktivitas yang dijalankan oleh sumber daya 

pendukung. Dengan asumsi setiap produk memerlukan aktivitas-aktivitas, 

selanjutnya pada tahap kedua biaya aktivitas tersebut dibebankan ke masing-

masing produk berdasarkan banyaknya konsumsi aktivitas pendukung oleh 

produk adalah jumlah konsumsi (makanan), jumlah listrik dan air yang digunakan, 

jumlah laundry dan sebagainya. 

2.4.3 Struktur Sistem Activity Based Costing 

Desain ABC difokuskan pada kegiatan, yaitu apa yang telah dilakukan 

oleh tenaga kerja dan peralatan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kegiatan 

adalah segala sesuatu yang mengkonsumsi sumber daya perusahaan. Dengan 

memusatkan perhatian pada kegiatan dan bukannya departemen atau fungsi, maka 

sistem ABC akan dapat menjadi media untuk memahami, memanajemeni, dan 

memperbaiki suatu usaha. Ada dua asumsi penting yang mendasari metode 

activity based costing yaitu: 

1) Aktivitas-aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya 

Metode activity based costing bahwa sumber daya pembantu atau sumber 

daya tidak langsung menyediakan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan 

bukan hanya sekedar penyebab timbulnya biaya. 
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2) Produk atau pelanggan jasa 

Produk menyebabkan timbulnya permintaan atas dasar aktivitas untuk 

membuat produk atau jasa yang diperlukan berbagai kegiatan yang 

menimbulkan sumber daya untuk melaksanakan aktivitas tersebut. 

Selanjutnya, karena adanya aktivitas akan menimbulkan biaya, maka 

untuk dapat menjalankan usahanya secara efisien, perubahan harus mengelola 

aktivitasnya. Dalam hubungannya dengan biaya produk, maka biaya yang 

dikonsumsi untuk menghasilkan produk adalah biaya-biaya untuk aktivitas 

merancang, merekayasa, memproduksi, menjual dan memberikan pelayanan 

produk (cokins dkk, 2007:12). 

2.4.4 Kondisi yang Mendukung Penerapan Sistem Activity Based Costing 

Activity based costing menurut Tunggal (2009:14) akan memberikan 

manfaat yang optimal apabila diterapkan pada perusahaan yang memiliki kondisi 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan memiliki biaya overhead yang tinggi 

Perhitungan biaya tradisional tidak mampu mengalokasikan biaya overhead 

secara tepat sehingga beresiko menimbulkan distorsi biaya yang besar bagi 

perusahaan yang memiliki biaya overhead tinggi. Oleh karena itu, sistem 

activity based costing perlu diterapkan pada perusahaan seperti itu.  

2. Produk yang dihasilkan beragam 

Produk yang beraneka ragam akan mengkonsumsi biaya overhead dengan 

proporsi yang berbeda-beda, baik disebabkan oleh ukuran produk, kerumitan, 

ukuran batch, waktu setup, serta jenis desain dan rekayasa. Dalam kondisi 
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tersebut penerapan perhitungan biaya tradisional yang menggunakan dasar 

pembebanan satu tarif ataupun departemental tidak akan bisa memberikan 

hasil perhitungan secara tepat, sehingga perlu diterapkannya sistem activity 

based costing. 

3. Kompetisi ketat 

Pada perusahaan yang mengalami persaingan ketat, manajemen memerlukan 

sistem activity based costing untuk menghasilkan informasi biaya yang 

akurat, sehingga bisa melakukan pengambilan keputusan bisnis secara cermat 

dan tepat. Penggunaan activity based costing juga diperlukan untuk 

mereduksi biaya sehingga perusahaan bisa terus bersaing. 

Ada dua hal mendasar yang harus dipenuhi sebelum menerapkan metode 

ABC (Supriyono, 1999:247), yaitu: 

1. Biaya berdasarkan non unit harus merupakan prosentase yang signifikan dari 

biaya overhead. Jika hanya terdapat biaya overhead yang dipengaruhi hanya 

oleh volume produksi dari keseluruhan overhead pabrik, maka jika digunakan 

akuntansi biaya tradisionalpun informasi biaya yang dihasilkan masih akurat 

sehingga penggunaan sistem ABC kehilangan relevansinya. Artinya activity 

based costing akan lebih baik diterapkan pada perusahaan yang biaya 

overheadnya tidak hanya dipengaruhi oleh volume produksi saja. 

2. Rasio konsumsi antara aktivitas berdasarkan unit dan berdasarkan non unit 

harus berbeda. Jika rasio antar aktivitas sama, itu artinya semua biaya 

overhead yang terjadi bisa diterangkan dengan satu pemicu biaya. Pada 

kondisi ini penggunaan activity based costing justru tidak tepat karena sistem 
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activity based costing hanya dibebankan ke produk dengan menggunakan 

pemicu biaya baik unit maupun non unit (memakai berbagai cost driver). 

Apabila berbagai produk rasio konsumsinya sama, maka sistem akuntansi 

biaya tradisional atau sistem activity based costing membebankan biaya 

overhead dalam jumlah yang sama. Jadi perusahaan yang produksinya 

homogen (diversifikasi paling rendah) mungkin masih dapat menggunakan 

sistem tradisional tanpa ada masalah. 

2.4.5 Pembebanan Biaya pada Activity Based Costing 

Pada Activity Based Costing meskipun pembebanan biaya-biaya overhad 

dan produk juga menggunakan dua tahap seperti pada akuntansi biaya tradisional, 

tetapi pusat biaya yang dipakai untuk pengumpulan biaya-biaya pada tahap 

pertama dan dasar pembebanan dari pusat biaya kepada produk pada tahap kedua 

sangat berbeda dengan akuntansi biaya tradisional (Cooper, 1997:270). Activity 

based costing menggunakan lebih banyak cost driver bila dibandingkan dengan 

sistem pembebanan biaya pada akuntansi biaya tradisional. Hal-hal yang perlu 

dipahami sebelum sampai pada prosedur pembebanan dua tahap dalam Activity 

Based Costing adalah sebagai berikut:  

1. Cost Driver adalah suatu kejadian yang menimbulkan biaya. Cost Driver 

merupakan faktor yang dapat menerangkan konsumsi biaya-biaya overhead. 

Faktor ini menunjukkan suatu penyebab utama tingkat aktivitas yang akan 

menyebabkan biaya dalam aktivitas-aktivitas selanjutnya.  

2. Rasio konsumsi adalah proporsi masing-masing aktivitas yang dikonsumsi 

oleh setiap produk, dihitung dengan cara membagi jumlah aktivitas yang 
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dikonsumsi oleh suatu produk dengan jumlah keseluruhan aktivitas tersebut 

dari semua jenis produk.  

3. Homogeneous Cost Pool merupakan kumpulan biaya dari overhead yang 

variasi biayanya dapat dikaitkan dengan satu pemicu biaya saja atau untuk 

dapat disebut suatu kelompok biaya yang homogen, aktivitas-aktivitas 

overhead secara logis harus berhubungan dan mempunyai rasio konsumsi 

yang sama untuk semua produk. 

2.4.6 Prosedur Pembebanan Biaya dengan Sistem Activity-Based Costing 

pada Rumah Sakit. 

Mulyadi (2003:94) mendefinisikan prosedur pembebanan biaya overhead 

dengan sisitem ABC melalui dua tahap kegiatan:  

A. Tahap Pertama  

Pengumpulan biaya dalam cost pool yang memiliki aktivitas yang sejenis 

atau homogen, terdiri dari 4 langkah: 

1. Mengidentifikasi dan menggolongkan biaya ke dalam berbagai aktivitas. 

2. Mengklasifikasikan aktivitas biaya ke dalam berbagai aktivitas, pada 

langkah ini biaya digolongkan kedalam aktivitas yang terdiri dari 4 kategori 

yaitu unit level activity costing, batch related activity costing, product 

sustaining activity costing, facility sustaining activity costing. Level tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a) Aktivitas berlevel unit (Unit Level Activities)  

Aktivitas ini dilakukan untuk setiap unit produksi. Biaya aktivitas berlevel 

unit bersifat proporsional dengan jumlah unit produksi. Sebagai contoh, 
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menyediakan tenaga untuk menjalankan peralatan, karena tenaga tersebut 

cenderung dikonsumsi secara proporsional dengan jumlah unit yang 

diproduksi. 

b) Aktivitas berlevel batch (Batch Level Activities)  

Aktivitas dilakukan setiap batch diproses, tanpa memperhatikan berapa unit 

yang ada pada batch tersebut. Misalnya, pekerjaan seperti membuat order 

produksi dan pengaturan pengiriman konsumen adalah aktivitas berlevel 

batch. 

c) Aktivitas Berlevel Produk (Produk Level Activities)  

Aktivitas berlevel produk berkaitan dengan produk spesifik dan biasanya 

dikerjakan tanpa memperhatikan berapa batch atau unit yang diproduksi 

atau dijual. Sebagai contoh merancang produk atau mengiklankan produk.  

d) Aktivitas Berlevel Fasilitas (Fasility level activities) 

Aktivitas berlevel fasilitas adalah aktivitas yang menopang proses operasi 

perusahaan namun banyak sedikitnya aktivitas ini tidak berhubungan 

dengan volume. Aktivitas ini dimanfaatkan secara bersama oleh berbagai 

jenis produk yang berbeda. Kategori ini termasuk aktivitas seperti 

kebersihan kantor, penyediaan jaringan komputer dan sebagainya. 

3. Mengidentifikasikan cost driver  

Dimaksudkan untuk memudahkan dalam penentuan tarif per unit cost 

driver. 
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4. Menentukan tarif per unit cost driver 

Biaya per unit cost driver yang dihitung untuk suatu aktivitas. Tarif per unit 

cost driver dapat dihitung dengan rumus sebagai: 

Tarif per unit cost driver  = Total biaya (aktivitas) ÷ Total cost driver 

B. Tahap kedua 

Biaya aktivitas menurut Hansen and Mowen (2004; 138) dibebankan ke 

produk berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas produk. Jadi biaya rawat 

inap (harga pokok) dapat dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh tarif per 

unit cost driver. Cost  rawat inap dapat dihitung dengan rumus: 

Cost rawat inap = ∑ tarif per unit cost driver 

Tarif jasa rawat inap per kamar dapat dihitung dengan mengetahui 

jumlah biaya rawat inap (harga pokok) terlebih dahulu. Perhitungan tarif 

masing-masing tipe kamar dengan metode ABC, menurut Mulyadi (2003) 

dapat dihitung dengan Rumus: 

Tarif Per Kamar = Cost Rawat Inap + Laba yang diharapkan 

2.4.7 Manfaat Activity Based Costing 

Sistem perhitungan harga pokok berdasarkan activity based costing pada 

beberapa perusahaan digunakan karena mempunyai beberapa manfaat. Manfaat 

sistem ABC menurut Supriyono (1999:698) adalah: 

1. Memperbaiki mutu pengambilan keputusan 

Dengan informasi biaya produk yang telah teliti, kemungkinan manajer 

melakukan pengambilan keputusan yang salah dapat dikurangi. Informasi 
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biaya produk yang lebih teliti sangat penting artinya bagi manajemen jika 

perusahaan menghadapi persaingan yang tajam. 

2. Memungkinkan manajemen melakukan perbaikan terus menerus terhadap 

kegiatan untuk mengurangi biaya overhead. 

Sistem ABC mengidentifikasi biaya overhead dengan kegiatan yang 

menimbulkan biaya tersebut. Pembebanan overhead harus mencerminkan 

jumlah permintaan overhead (yang dikonsumsi) oleh setiap produk. Sistem 

ABC mengakui bahwa tidak semua overhead bervariasi dengan jumlah unit 

yang diproduksi. Dengan menggunakan biaya berdasarkan unit dan non unit 

overhead dapat lebih akurat ditelusuri ke masing-masing produk. 

3. Memberikan kemudahan dalam menentukan biaya relevan. 

Karena sistem ABC menyediakan informasi biaya yang relevan yang 

dihubungkan dengan berbagai kegiatan untuk menghasilkan produk, maka 

manajemen akan menghasilkan kemudahan dalam memperoleh informasi 

yang relevan dengan pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai 

kegiatan bisnis mereka. 

Manfaat sistem activity based costing menurut Mulyadi (2003:94) adalah 

sebagai berikut : 

1. Menyediakan informasi yang berlimpah tentang aktivitas yang digunakan 

oleh perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. 

2. Menyediakan fasilitas untuk menyusun anggaran berbasis aktivitas dengan 

cepat. 

 



30 
 

3. Menyediakan informasi biaya untuk memantau implementasi rencana 

pengurangan biaya. 

4. Menyediakan secara akurat dan multidimensi biaya produk dan jasa yang 

dihasilkan perusahaan. 

Harnanto dan Zulkifli (2003:46), menyatakan bahwa activity based 

costing sebagai sistem biaya yang kontemporer memiliki manfaat: 

1. Untuk menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif, yang 

mengarahkan kepada pengukuran profitabilitas produk yang lebih akurat dan 

keputusan strategik yang lebih baik tentang penentuan harga  jual, lini 

produk, pasar, dan pengeluaran modal. 

2. Untuk menyajikan pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang dipicu 

oleh adanya aktivitas (cost driver), yang dapat membantu manajemen untuk 

meningkatkan nilai produk dan nilai proses dengan membuat keputusan yang 

lebih baik tentang desain produk dan pengendalian biaya secara lebih baik. 

3. Untuk memudahkan manjemen dalam memberikan informasi tentang biaya 

relevan untuk pembuatan keputusan bisnis. 

Beberapa manfaat penggunaan activity based costing di atas dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan activity based costing bagi manajemen lebih 

menguntungkan karena dapat diketahui aktivitas-aktivitas yang tidak menambah 

nilai sehingga membuat penentuan harga pokok menjadi tinggi, yang akhirnya 

menjadikan harga jual menjadi mahal dan produk kalah bersaing dari segi harga 

produk pesaing. ABC juga dapat menyajikan informasi yang lebih baik untuk 
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mengendalikan biaya kapasitas, sehingga manajemen dapat memberi keputusan 

dan kembali yang lebih baik. 

 

2.4.8 Keunggulan Metode Activity Based Costing 

Amin (2009:23) mengemukakan tentang keunggulan activity based 

costing adalah sebagai berikut : 

1. Suatu pengkajian ABC dapat meyakinkan manajemen bahwa mereka harus 

mengambil sejumlah langkah untuk menjadi lebih kompetitif. Sebagai 

hasilnya mereka dapat berusaha untuk meningkatkan mutu sambil secara 

simultan memfokus pada mengurangi biaya. Analisis biaya dapat menyoroti 

bagaimana benar-benar mahalnya proses manufakturing, yang pada akhirnya 

dapat memicu aktivitas untuk mereorganisasi proses, memperbaiki mutu dan 

mengurangi biaya. 

2. ABC dapat membantu dalam pengambilan keputusan. 

3. Manajemen akan berada dalam suatu posisi untuk melakukan penawaran 

kompetitif yang lebih wajar. 

4. Dengan analisis biaya yang diperbaiki, manajemen dapat melakukan analisis 

yang lebih akurat mengenai volume, yang dilakukan untuk mencari break 

even atas produk yang bervolume rendah.  

5. Melalui analisis data biaya dan pola konsumsi sumber daya, manajemen 

dapat mulai merekayasa kembali proses manufakturing untuk mencapai pola 

keluaran mutu yang lebih efisien dan lebih tinggi. 
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2.4.9 Metode Activity Based Costing pada Perusahaan Jasa 

Sistem kerja Activity Based Costing banyak diterapkan pada perusahaan 

manufaktur, tetapi juga dapat diterapkan pada perusahaan jasa. Penerapan metode 

Activity Based Costing pada perusahaan jasa memiliki beberapa ketentuan khusus, 

hal ini disebabkan oleh karakteristik yang dimiliki perusahaan jasa. Menurut 

Brinker (1993), karakteristik yang dimiliki perusahaan jasa yaitu:  

1. Output seringkali sulit didefinisi. 

2. Pengendalian aktivitas pada permintaan jasa kurang dapat didefinisi. 

3. Cost mewakili proporsi yang lebih tinggi dari total cost pada seluruh 

kapasitas yang ada dan sulit untuk menghubungkan antara output dengan 

aktivitasnya. Output pada perusahaan jasa adalah manfaat dari jasa itu sendiri 

yang kebanyakan tidak terwujud, contoh: kecepatan suatu jasa, kualitas suatu 

informasi, pemuasan konsumen. Output pada perusahaan jasa tidak berwujud 

membuat perhitungan menjadi sulit. Sekalipun sulit, dewasa ini bisnis jasa 

menggunakan metode Activity Based Costing pada bisnisnya.  

Activity Based Costing benar-benar dapat digunakan pada perusahaan 

jasa, setidak-tidaknya pada beberapa perusahaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam penerapan Activy Based Costing pada perusahaan jasa adalah:  

1. Identifying and Costing Activities  

Mengidentifikasi dan menghargai aktivitas dapat membuka beberapa 

kesempatan untk pengoperasian yang efisien. 
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2. Spesial Challenger  

Perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur akan memiliki 

permasalahan-permasalahan yang serupa. Permasalahan itu seperti sulitnya 

mengalokasikan biaya ke aktivitas. Selain itu jasa tidak dapat menjadi suatu 

persediaan, karena kapasitas yang ada namun tidak dapat digunakan 

menimbulkan biaya yang tidak dapat dihindari.  

3. Output Diversity  

Perusahaan jasa juga memiliki kesulitan-kesulitan dalam mengidentifikasi 

output yang ada. Pada perusahaan jasa, diversity yang menggambarkan 

aktivitas-aktivitas pendukung pada hal-hal yang berbeda mungkin sulit untuk 

dijelaskan atau ditentukan. 

2.4.10 Kondisi Perusahaan yang Memerlukan Sistem Activity Based Costing 

Sistem ABC dapat dilaksanakan jika biaya untuk pemasangan dan 

pengoperasian sistem melebihi keuntungan jangka panjang perusahaan (yang 

sukar sekali atau tidak dapat diukur dengan tepat). Jadi sebenarnya tidak mungkin 

untuk melakukan perhitungan untung atau tidaknya terhadap sistem ABC dengan 

menggunakan angka-angka saja. 

Sistem akuntansi yang baru (Activity Based Costing) dibutuhkan karena 

telah diketahui terdapat banyak gejala-gejala yang menandakan usangnya sistem 

akuntansi biaya tradisional, gejala-gejala tersebut adalah: 

1. Produk yang sangat sulit diproduksi dilaporkan sangat menguntungkan 

meskipun tidak dijual dengan harga premium. 

2. Margin laba suatu produk tidak dapat dijelaskan dengan mudah. 
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3. Beberapa produk yang tidak ada saingannya seharusnya mendapat margin 

besar. 

4. Hasil-hasil tender sulit dijelaskan, karena tidak dapat diprediksi oleh sistem 

biaya yang cukup akurat. 

5. Menjual produk yang bervolume tinggi dengan harga yang relatif terlalu 

mahal, sebaliknya yang bervolume rendah dengan harga yang relatif terlalu 

murah. 

6. Para pelanggan tidak bereaksi atas kenaikan harga, meskipun kenaikan ini 

tidak dipacu oleh kenaikan biaya. 

Meskipun tidak mudah mengenali gejala-gejala ini dalam praktek, tetapi 

cara ini adalah yang paling praktis. Sangat mudah mengenali bahwa biaya produk 

perusahaan terdistorsi, tetapi tidak mudah mengetahui bahwa seberapa besar 

distorsi tersebut. Dan juga gejala-gejala tersebut tidak berhasil dikenali, maka 

bukan berarti sistem biaya sudah benar. 

Beberapa kondisi selain yang terdapat dalam gejala-gejala di atas yang 

menunjukkan bahwa sistem biaya tradisional sudah waktunya diganti dengan 

sistem ABC adalah: 

1. Sumber daya tidak langsung yang terlibat dalam proses prediksi merupakan 

bagian besar, bahkan lebih besar dari tenaga kerja langsung. 

2. Produk yang dihasilkan lebih dari satu (multi produk), sehingga terdapat 

diversitas dalam hal volume dan ukuran. 

3. Adanya diversitas konsumen yang harus dilayani. 
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4. Adanya diversitas proses produksi yang diperlukan, seperti diversitas 

penggunaan barang dan setup. 

5. Hanya ada beberapa tarif atau bahkan hanya menggunakan satu tarif 

pembebanan untuk seluruh pabrik, meskipun sebenarnya banyak aktivitas 

sepanjang mata rantai penciptaan nilai tambah yang mempunyai struktur dan 

perilaku yang berbeda satu sama lain. 

6. Perusahaan terlihat sangat kompetitif pada salah satu atau sekelompok produk 

tetapi tidak kompetitif pada produk yang lain meskipun dihasilkan pada 

fasilitas yang sama. Hal ini mungkin disebabkan oleh tidak akuratnya proses 

pembebanan biaya overhead sehingga terjadi subsidi silang antar produk. 

Produk yang kompetitif mendapat pembebanan biaya yang terlalu tinggi 

(mengalami hidden profit). 

7. Biaya tidak langsung dari aktivitas pendukung lainnya naik lebih cepat 

daripada biaya langsung. 

Jika perusahaan mengalami gejala-gejala seperti ini, maka besar 

kemungkinan bahwa sistem biaya yang sekarang sedang dipakai sudah usang, 

tidak dapat menyesuaikan dengan keadaan yang berubah. Berarti sudah saatnya 

perusahaan memikirkan suatu sistem biaya yang baru yaitu sistem biaya Activity 

Based Costing. 
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2.5  Perbedaan antara Penetapan Harga Pokok Metode Tradisonal dengan 

Metode Activity Based Costing 

Metode ABC memandang bahwa biaya overhead dapat dilacak dengan 

secara memadai pada berbagai produk secara individual. Biaya yang ditimbulkan 

oleh cost driver berdasarkan unit adalah biaya yang dalam metode tradisional 

disebut sebagai biaya variabel. 

Metode ABC memperbaiki keakuratan perhitungan harga pokok produk 

dengan mengakui bahwa banyak dari biaya overhead tetap bervariasi dalam 

proporsi untuk berubah selain berdasarkan volume produksi. Dengan memahami 

apa yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat dan menurun, biaya 

tersebut dapat ditelusuri ke masing-masing produk. “Hubungan sebab akibat ini 

memungkinkan manajer untuk memperbaiki ketepatan kalkulasi biaya produk 

yang dapat secara signifikan memperbaiki pengambilan keputusan” (Hansen & 

Mowen, 2000:163).  

Ada beberapa perbedaan antara sistem activity based costing dengan 

sistem biaya tradisional yaitu: 

1. ABC menggunakan aktivitas-aktivitas sebagai pemacu untuk menentukan 

berapa besar setiap biaya overhead tidak langsung dari setiap produk 

mengkonsumsikan. 

Sistem tradisional mengalokasikan overhead berdasarkan satu atau dua basis 

alokasi yang non representatif, dengan demikian gagal menyerap konsumsi 

overhead yang benar menurut produk individual. 
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2. ABC membagi konsumsi overhead ke dalam empat kategori: unit, batch, 

produk dan facility sustaining. 

Sistem tradisional membagi biaya overhead kedalam unit. 

3. ABC mengkalkulasi konsumsi sumber daya, tidak semata-mata pengeluaran 

perusahaan. 

4. ABC memfokuskan pada biaya, mutu dan faktor waktu. 

Sistem tradisional memfokuskan pada kinerja keuangan jangka pendek, 

seperti laba dengan cukup akurat. Hal ini mengakibatkan apabila sistem 

tradisional digunakan untuk penetapan harga dan untuk mengidentifikasi 

produk yang menguntungkan, angka-angkanya tidak dapat diandalkan atau 

dipercaya. 

5. ABC memerlukan masukan dari seluruh departemen. Hal ini dapat mengarah 

ke integrasi organisasi yang lebih baik dan memberikan suatu pandangan 

fungsional silang mengenai organisasi. 

6. Karena memisahkan overhead ke dalam empat kategori : tingkat unit, tingkat 

batch, tingkat produk, dan tingkat penopang fasilitas, maka ABC dapat 

memperbaiki kemampuan manajemen untuk membuat keputusan. 

Sistem tradisional tidak memisahkan overhead ke dalam biaya yang 

berhubungan dengan batch produksi. 

7. Sistem biaya tradisional mengalokasikan biaya tidak langsung dengan jumlah 

yang sama besar baik pada produk rendah maupun produk bervolume tinggi. 

Seharusnya biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk volume rendah 

harus lebih besar bila dibandingkan dengan produk bervolume tinggi yang 
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pada akhirnya akan menghasilkan biaya produk yang mahal untuk produk 

bervolume rendah. Dari hasil perhitungan biaya produk untuk produk 

bervolume rendah memang lebih mahal bila dibandingkan dengan produk 

bervolume tinggi. 

8. Terkadang terjadi subsidi silang antara produk bervolume rendah dengan 

produk bervolume tinggi maupun antara produk berukuran kecil maupun 

produk berukuran besar. Dalam sistem biaya tradisional dimana perhitungan 

biaya produk didasarkan pada volume based related, maka biaya produk 

untuk produk berukuran kecil dengan volume rendah cenderung lebih kecil 

dibanding biaya produk yang seharusnya, sedangkan biaya produk berukuran 

besar dengan volume tinggi cenderung lebih tinggi dari seharusnya. 

 

2.6  Cost Driver 

Landasan penting untuk menghitung biaya berdasarkan aktivitas adalah 

dengan mengidentifikasi pemicu biaya atau cost driver untuk setiap aktivitas. 

Pemahaman yang tidak tepat atas pemicu akan mengakibatkan ketidaktepatan 

pada pengklasifikasian biaya, sehingga menimbulkan dampak bagi manajemen 

dalam mengambil keputusan.  

Jika perusahaan memiliki beberapa jenis produk maka biaya overhead 

yang terjadi ditimbulkan secara bersamaan oleh seluruh produk. Hal ini 

menyebabkan jumlah overhead yang ditimbulkan oleh masing-masing jenis 

produk harus diidentifikasi melalui cost driver. 
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2.6.1 Pengertian Cost Driver  

Cost driver merupakan faktor yang dapat diukur dan digunakan untuk 

membebankan biaya ke aktivitas dan dari aktivitas ke aktivitas lainnya, produk, 

atau jasa. Menurut Rudianto (2006 : 275) cost driver adalah “faktor-faktor yang 

menyebabkan perubahan biaya aktivitas”. Dua jenis pemicu biaya yang dikenal 

adalah: 

a. Pemicu Sumber Daya (Resource Driver) 

Pemicu sumber daya merupakan ukuran sumber daya yang dikonsumsi 

oleh aktivitas. Pemicu sumber daya yang digunakan untuk membebankan biaya 

sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas ke cost pool tertentu. 

b. Pemicu aktivitas (Activity Driver) 

Pemicu aktivitas adalah ukuran frekuensi dan intensitas permintaan 

terhadap suatu aktivitas terhadap objek biaya. Pemicu biaya aktivitas digunakan 

untuk membebankan biaya dari cost pool ke objek biaya. Menurut Kaplan, et al. 

(1997) “Biaya yang timbul dari aktivitas-aktivitas dipengaruhi oleh cost driver 

(pemicu biaya)”. 

 Pengelompokan aktivitas dan cost driver pada rumah sakit dapat 

dijelaskan pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Klasifikasi Aktivitas dan Cost Driver 
Aktivitas (elemen biaya) Cost Driver 

Unit level activity  

Biaya perawatan Jumlah hari rawat inap 

Biaya listrik KWh x Jumlah hari rawat 
inap 

Biaya air Liter x Jumlah hari rawat 
inap 

Biaya laundry Jumlah hari rawat pasien 

Biaya konsumsi Jumlah hari rawat pasien 

Batch level activity  

Biaya kebersihan Jumlah hari rawat inap 

Biaya administrasi Jumlah pasien 

Facility sustaining  

Biaya penyusutan fasilitas Jumlah hari rawat inap 

Biaya penyusutan gedung Jumlah hari rawat inap 
Sumber: Utami, 2008 

2.6.2 Penentuan Cost Driver 

Aktivitas yang ada dalam perusahaan sangat komplek dan banyak 

jumlahnya, oleh karena itu diperlukan pertimbangan yang matang dalam 

menentukan penimbul biayanya atau cost driver. 

1) Penentuan jumlah cost driver yang dibutuhkan  

Penentuan banyaknya cost driver yang dibutuhkan menurut Cooper dan 

Kaplan (1997: 375) berdasarkan pada keakuratan laporan product cost yang 

diinginkan dan kompleksitas komposisi output perusahaan. Semakin banyak 

cost driver yang digunakan, laporan biaya produksi semakin akurat. Dengan 

kata lain semakin tinggi tingkat keakuratan yang diinginkan, semakin banyak 

cost driver yang dibutuhkan. 
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2) Pemilihan cost driver yang tepat 

Pemilihan cost driver yang tepat menurut Cooper dan Kaplan (1997:383) 

harus mempertimbangkan 3 faktor berikut ini: 

a) Kemudahan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pemilihan 

cost driver (cost of measurement). Cost driver yang membutuhkan biaya 

pengukuran lebih rendah akan dipilih.  

b) Korelasi antara konsumsi aktivitas yang diterangkan oleh cost driver 

terpilih dengan konsumsi aktivitas sesungguhnya (degree of correlation). 

Cost driver yang memiliki korelasi tinggi akan dipilih.  

c) Perilaku yang disebabkan oleh cost driver terpilih (behavior effect). Cost 

driver yang menyebabkan perilaku yang diinginkan yang akan dipilih. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh penerapan sistem Activity 

Based Costing (ABC) dalam perhitungan harga pokok jasa rawat inap pasien telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain: 

a) Sri Utami (2008) 

Utami dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Sistem Activity 

Based Costing (ABC) Dalam Perhitungan Harga Pokok Jasa Rawat Inap Pasien 

Pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Kabupaten Kudus” Jenis penelitian yang 

digunakan adalah studi kasus dan lapangan pada tahun 2005-2006 di ruang utama 

I, utama II, utama III, utama IV, kelas I, kelas II, kelas III dengan menggunakan 

metode analisis komparatif yaitu perbandingan metode tradisional dengan metode 
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Activity Based Costing (ABC) dalam perhitungan tarif rawat inap pada rumah 

sakit Panti Wilasa Citarum Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dengan perhitungan konvensional . Pada tahun 2005 berdasarkan tarif Peraturan 

Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2001, pihak rumah sakit 

memperoleh keuntungan yang hampir sama sebesar 1,9% dari tiap kelas. 

Sedangkan pada tahun 2006, dengan meningkatnya harga pokok dari tiap kelas 

maka pihak rumah sakit mengalami kerugian yang hampir sama pula dari tiap 

kelasnya sebesar 3,0% pada penetapan tarif yang sama yaitu berdasarkan tarif 

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2001. Sedangkan 

dengan perhitungan  Activity Based Costing (ABC), pada kelas Utama IV, Kelas I, 

II, dan III mengalami defisit sangat tinggi yaitu sebesar 6,35% pada kelas Utama 

IV, 7,97% pada Kelas I, 32,58% pada Kelas II, dan pada Kelas III sebesar 

39,26%. Sehingga dapat dikatakan bahwa Rumah Sakit Daerah (RSD) Kabupaten 

Kudus dalam menetapkan harga pokok rawat inap untuk ruang kelas tersebut 

terlalu rendah (relatif murah), dengan tingkat pengorbanan defisit yang relatif 

besar. Ini terjadi karena tarif lama ditentukan di bawah harga pokok jasa rawat 

inap. Sehingga dapat dikatakan bahwa Rumah Sakit Daerah (RSD) Kabupaten 

Kudus dalam menetapkan harga pokok rawat inap untuk ruang kelas tersebut 

terlalu rendah (relatif murah), dengan tingkat pengorbanan defisit yang relatif 

besar. Dengan adanya sistem Activity Based Costing (ABC) maka dapat dilakukan 

penghitungan harga pokok jasa tiap-tiap kelas rawat inap. Selain itu, rumah sakit 

juga dapat mengetahui kontribusi laba dari masing-masing kelas, sehingga hal ini 
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dapat memberikan informasi yang akurat bagi kebijakan manajemen dalam rangka 

pengembangan rumah sakit. 

b)  J. Widiatmoko (2003) 

Activity-based costing (ABC) dan theory of constrains (TOC) merupakan 

paradigma alternatif dalam stuktur produksi. Kedua paradigma tersebut dirancang 

untuk membantu para manajer dalam memahami proses produksi perusahaan dan 

menyediakan informasi tentang keputusan alokasi sumberdaya. Meskipun ABC 

dan TOC mempunyai tujuan sama, akan tetapi alat yang digunakan untuk 

mencapai tujuan tersebut secara signifikan berbeda. 

Meskipun ABC memiliki berbagai keunggulan, ABC tidak terlepas dari 

kelemahan-kelemahan. Salah satunya adalah kegagalan ABC mengidentifikasi 

dan memindahkan kendala-kendala (constrains) yang menyebabkan penundaan, 

kelebihan, dan penyimpangan dalam proses produksi. Theory of constrains (TOC) 

mengenali bahwa kinerja setiap organisasi dibatasi oleh constrains tersebut. TOC 

kemudian mengembangkan suatu pendekatan tertentu untuk mengelola constrains 

dalam mendukung tujuan continous improvement. Sesuai dengan TOC, agar 

kinerja meningkat, suatu organisasi harus mengidentifikasi constrains, 

mengeksploitasinya dalam jangka pendek, dan dalam jangka yang lebih panjang 

menemukan cara untuk mengatasi kendala tersebut. 

c) Priyo Hadi Adi (2005) 

Priyo Hadi dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Activity-

Based Costing Terhadap Kinerja Perusahaan” menyimpulkan bahwa ABC 

merupakan sistem akuntansi biaya kontemporer yang terintegrasi dan 
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komprehensif. Kemampuan ABC tidak hanya dapat mengukur biaya produk 

secara tepat, namun dari informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk 

berbagai kepentingan strategis lain dalam perusahaan. Implementasi ABC tidak 

hanya berfokus pada aspek finansial, namun juga pada aspek non finansial lain 

yang merupakan indikator keberhasilan/kinerja perusahaan. 

Implementasi sistem ABC selain membutuhkan SDM yang berkompeten 

juga memerlukan dukungan teknologi dan semangat kerja tim. Selain itu, 

seperangkat alat untuk kepentingan mekanisme kontrol perlu disusun agar sistem 

dapat berjalan efektif dan efisien. Selain dapat mengukur dan mengevaluasi 

kinerja, alat kontrol ini dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan rencana 

strategis perusahaan. 

 

2.8  Kerangka Berpikir 

Dewasa ini banyak bermunculan badan usaha kesehatan berbentuk rumah 

sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, hal ini menyebabkan terjadinya 

kompetisi yang ketat pada badan usaha tersebut, baik dalam pelayanan maupun 

tarif yang ditentukan. Dalam menghadapi persaingan antar rumah sakit, penting 

bagi manajemen untuk meninjau kembali sistem perhitungan penentuan biaya 

karena sistem biaya tradisional tidak mampu menyediakan informasi akuntansi 

yang dibutuhkan manajer tingkat atas untuk mengambil keputusan, karena sistem 

penentuan biaya tradisional hanya berdasarkan pada jumlah produknya bukan 

secara keseluruhan aktivitas proses produksi. Pihak rumah sakit harus memiliki 

strategi dalam menghadapi ketatnya persaingan tersebut, terutama pada metode 
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penentuan biaya produknya, karena metode penentuan biaya produk sangat 

berpengaruh pada besar kecilnya harga pokok produk atau tarif rumah sakit dan 

pengambilan keputusan bagi manajer tingkat atas. 

Rumah sakit masih banyak yang menggunakan sistem biaya tradisional 

dalam menentukan tarif per hari yang menjadi dasar penentuan harga pokok, dan 

ada pula rumah sakit yang menentukan tarifnya yang hanya dengan cara 

membandingkan dengan tarif pesaingnya. Rumah sakit dalam penghitungan tarif 

per harinya membagi biaya tahunan untuk aktivitas hunian, penyediaan makanan 

dan perawatan kesehatan dari suatu unit dengan kapasitas unit yang dicerminkan 

pada hari perawatan. Suatu penggerak aktivitas (hari perawatan) digunakan untuk 

membebankan biaya perawatan perhari kepada setiap pasien. Namun, biaya-biaya 

yang dihasilkan dengan menggunakan sistem biaya tradisional tersebut tidak 

akurat dan cenderung menghasilkan biaya produk yang lebih besar, karena sistem 

biaya tradisional hanya berfokus pada kuantitas produk atau unit produk dalam 

menentukan harga pokok, bukan berdasar pada aktivitas-aktivitas sesungguhnya 

yang terjadi dalam menghasilkan produk tersebut, jika biaya dihitung berdasar 

pada aktivitas-aktivitas yang terjadi maka akan dihasilkan biaya yang lebih akurat 

dan bisa menjadi pertimbangan untuk manajer tingkat atas dalam mengambil 

keputusan lebih tepat. 

Oleh karena itu, perlu digunakan sistem yang baru untuk mengatasi 

keterbatasan dan kelemahan biaya tradisional yaitu Activity Based Costing System 

(ABC System) sebagai salah satu solusi permasalahan tersebut. ABC System 

menghitung biaya berdasarkan aktivitas-aktivitas, dengan kata lain jumlah biaya 
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dari semua aktivitas ditelusuri berdasarkan penggunaan aktivitas. Fokus dari 

penelitian ini adalah jasa yang disediakan kepada setiap pasien yaitu perawatan 

harian. Perawatan harian terdiri dari tiga aktivitas yaitu hunian, penyedia makan 

dan minum serta perawatan, sedangkan outputnya adalah hari pasien menginap. 

Aktivitas hunian yang meliputi biaya penyusutan fasilitas, biaya penyusutan 

gedung, biaya listrik dan air, biaya laundry, dan biaya kebersihan, aktivitas 

penyedia makan dan minum adalah biaya konsumsi. Aktivitas perawatan adalah 

biaya perawat dan dokter, dengan adanya penelusuran aktivitas tersebut 

diharapkan informasi biaya yang dihasilkan menjadi akurat sehingga akan 

terbentuk harga pokok atau tarif rawat inap yang lebih akurat pula. 

Penentuan harga pokok dengan menggunakan metode tradisional akan  

membebankan semua biaya yang dialokasikan berdasarkan unit yaitu hari rawat 

inap. Sedangkan penentuan harga pokok rawat inap menggunakan metode ABC 

yaitu menelusuri biaya berdasarkan aktivitas, yang dikelompokkan menjadi 3 

yang meliputi aktivitas hunian, aktivitas makan dan minum, dan aktivitas 

perawatan. Aktivitas-aktivitas tersebut akan mengkonsumsi berbagai sumber daya 

yang tersedia yaitu perawat, dokter, fasilitas, gedung, listrik, air, tenaga 

kebersihan, administrasi, laundry, makan dan minum, lalu jumlah sumber daya 

yang dikonsumsi oleh aktivitas-aktivitas dihitung berdasarkan cost driver, 

misalnya jumlah hari rawat inap, KWh, jam perawatan, luas bangunan, dan 

jumlah pasien. Maka akan dihasilkan perhitungan harga pokok produksi yang 

lebih tepat dan teliti.  Hasil dari perhitungan harga pokok produksi atau tarif rawat 

inap  menggunakan sistem ABC akan dibandingkan dengan tarif rawat inap 

 



47 
 

rumah sakit yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil dari perbandingan antara 

dua harga pokok tersebut akan dianalisis untuk mengetahui relevan atau tidaknya 

jika diterapkan di rumah sakit tersebut. Kerangka berfikir dari uraian tersebut 

dapat dibuat skema seperti pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 
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2.9  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini berdasarkan kerangka berpikir di atas adalah: 

H0 = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tarif rawat inap pasien di 

RSU AISYIYAH KUDUS menurut perhitungan menggunakan metode 

tradisional dengan menggunakan metode Activity Based Costing. 

H1 = Terdapat perbedaan yang signifikan antara tarif rawat inap pasien di RSU 

AISYIYAH KUDUS menurut perhitungan menggunakan metode 

tradisional dengan menggunakan metode Activity Based Costing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

komparatif. Penelitian komparatif yaitu suatu penelitian yang bersifat 

membandingkan. Penelitian ini membandingkan harga pokok rawat inap pasien 

yang telah ditentukan di Rumah Sakit Umum (RSU) Aisyiyah Kabupaten Kudus 

dengan harga pokok rawat inap pasien menggunakan perhitungan metode Activity 

Based Costing (ABC). 

 

3.2 Objek Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Aisyiyah Kudus di 

Jalan HOS. Cokroaminoto 248 Kudus. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini tidak ada populasi dan sampelnya, tetapi langsung 

keseluruhan kasus perhitungan harga pokok jasa rawat inap pasien dan 

perhitungan seluruh biayanya pada instalansi rawat inap Rumah Sakit Umum 

Aisyiyah Kudus pada tahun 2010. 
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3.4 Fokus Kajian 

Fokus dari penelitian ini adalah menghitung harga pokok tarif rawat inap 

dan menganalisis kemungkinan penerapan activity-based costing system 

sebagai alternatif dalam penentuan harga pokok rawat inap pada Rumah 

Sakit Umum Aisyiyah Kudus. 

 

3.5 Variabel penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. X1 adalah perhitungan biaya sistem activity based costing dengan indikator 

aktivitas (biaya) dan cost driver. 

2. X2 adalah harga pokok tarif rawat inap Rumah Sakit Umum Aisyiyah Kudus 

dengan indikator total perhitungan biaya atau harga pokok produksi. 

 

3.6 Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

media perantara. Data yang diperlukan dapat diperoleh dari bagian-bagian yang 

terkait dalam rumah sakit seperti: 

a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, meliputi data luas wilayah (lantai) 

per kelas, fasilitas perawatan per kelas termasuk jumlah kamar dan jumlah 

tempat tidur pada tahun 2010. 

b. Subbagian Keuangan, memperoleh data biaya-biaya aktivitas yang digunakan 

dalam pelayanan rawat inap tahun 2010. 
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c. Subbagian Pelayanan Medik dan Perawatan, memperoleh data hari rawat inap 

pasien RSU Aisyiyah Kudus tahun 2010. 

d. Subbagian Instalasi Gizi, memperoleh data biaya makan dan minum per hari 

dari tiap kelas pelayanan rawat inap pasien tahun 2010. 

 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Metode Wawancara 

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

wawancara bebas terstruktur yang ditujukan pada bagian yang berhubungan 

dengan penelitian sebagai upaya pengumpulan data, informasi mengenai jenis-

jenis pelayanan kesehatan dan kebijakan yang digunakan dalam perhitungan harga 

pokok jasa rawat inap pasien pada Rumah Sakit Umum Aisyiyah Kudus. 

b. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 

data-data yang meliputi tarif kamar yang berlaku, nama ruang dan kelas, jumlah 

hari rawat inap, jumlah tempat tidur, biaya pelayanan medis dan biaya-biaya lain 

yang berkaitan dengan perhitungan tarif rawat inap pada Rumah Sakit Umum 

Aisyiyah Kudus. Data-data tersebut diperoleh dari bidang-bidang yang terkait 

seperti bidang pelayanan, bidang umum, dan bidang keuangan. 
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3.8 Metode Analisis Data 

Langkah selanjutnya setelah mengumpulkan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini, yaitu menganalisa data tersebut. Adapun metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.8.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah melakukan perbandingan 

terhadap hasil perhitungan tarif rawat inap pasien dengan sistem Activity Based 

Costing dengan tarif rawat inap yang telah ditentukan Rumah Sakit. Langkah 

yang digunakan untuk analisis deskriptif ini adalah : 

1. Mengevaluasi harga pokok atau tarif rawat inap yang telah ditetapkan oleh 

pihak Rumah Sakit Umum Asisyiyah Kudus. 

2. Menghitung harga pokok atau tarif rawat inap pasien berdasarkan sistem 

ABC. 

3. Menguji hasil perhitungan harga pokok tarif rawat inap pasien antara sistem 

ABC dengan harga pokok tarif rawat inap yang telah ditentukan RSU 

Aisyiyah Kudus menggunakan pengujian paired sample T-test dengan 

bantuan SPSS Versi 16. 

Pengujian paired sample T-test atau yang lebih dikenal dengan pre-post 

design merupakan analisis dengan melibatkan dua pengukuran pada subjek yang 

sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. Pengukuran pertama 

dilakukan sebelum diberi perlakuan tertentu, dan pengukuran kedua dilakukan 

setelah diberi perlakuan tertentu. Dasar pemikirannya sederhana, yaitu bahwa 
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apabila suatu perlakuan tidak memberi pengaruh maka perbedaan rata-rata adalah 

nol (Trihendradi, 2005:150). 

Penggunaan uji paired t-test bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

harga pokok tarif rumah sakit setelah dan sebelum menggunakan metode Activity 

Based Costing. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat besaran probabilitas. 

Adapun kriteria pengujian probabilitas sebagai berikut: 

1. Angka probabilitas (SIG) < 0,05 maka probabilitas signifikan. 

2. Angka probabilitas (SIG) > 0,05 maka probabilitas tidak signifikan. 

Langkah yang digunakan dalam menghitung harga pokok atau tarif rawat 

inap pasien berdasarkan metode activity based costing adalah sebagai berikut: 

A. Tahap Pertama  

Pengumpulan biaya dalam cost pool yang memiliki aktivitas yang sejenis 

atau homogen, terdiri dari 4 langkah: 

1. Mengidentifikasi dan menggolongkan biaya ke dalam berbagai aktivitas. 

2. Mengklasifikasikan aktivitas biaya ke dalam berbagai aktivitas, pada langkah 

ini biaya digolongkan kedalam aktivitas yang terdiri dari 4 kategori yaitu unit 

level activity costing, batch related activity costing, product sustaining 

activity costing, facility sustaining activity costing. Level tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

a) Aktivitas berlevel unit (Unit Level Activities)  

Aktivitas ini dilakukan untuk setiap unit produksi. Biaya aktivitas 

berlevel unit bersifat proporsional dengan jumlah unit produksi. Sebagai 

contoh, menyediakan air dan listrik untuk kebutuhan sehari-hari, karena 
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air dan listrik cenderung dikonsumsi secara proporsional dengan jumlah 

unit yang diproduksi. 

b) Aktivitas berlevel batch (Batch Level Activities)  

Aktivitas dilakukan setiap batch diproses, tanpa memperhatikan berapa 

unit yang ada pada batch tersebut. Misalnya, pekerjaan seperti 

administrasi dan tenaga kebersihan rumah sakit adalah aktivitas berlevel 

batch. 

c) Aktivitas Berlevel Produk (Produk Level Activities)  

Aktivitas berlevel produk berkaitan dengan produk spesifik dan biasanya 

dikerjakan tanpa memperhatikan berapa batch atau unit yang diproduksi 

atau dijual. Sebagai contoh merancang produk atau mengiklankan 

produk.  

d) Aktivitas Berlevel Fasilitas (Facility level activities) 

Aktivitas berlevel fasilitas adalah aktivitas yang menopang proses 

operasi perusahaan namun banyak sedikitnya aktivitas ini tidak 

berhubungan dengan volume. Aktivitas ini dimanfaatkan secara bersama 

oleh berbagai jenis produk yang berbeda. Kategori ini termasuk aktivitas 

seperti penyusutan fasilitas dan penyusutan gedung. 

3. Mengidentifikasikan cost driver  

Pengidentifikasian cost driver dimaksudkan untuk memudahkan dalam 

penentuan tarif per unit cost driver. Pengelompokan aktivitas biaya dan 

pengidentifikasian cost driver akan dijelaskan pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Pengelompokan Aktivitas Biaya dan Pengidentifikasian Cost Driver 

Sumber: Utami, 2008 

Aktivitas (elemen biaya) Driver Cost 
driver 

Total 
biaya 

Unit level Activity Cost    

Biaya Perawatan Jumlah hari rawat inap xxx Rp. xxx 

Biaya listrik KWH x  Jumlah hari 
rawat inap xxx Rp. xxx 

Biaya air Liter x  Jumlah hari 
rawat inap xxx Rp. xxx 

Biaya laundry Jumlah hari rawat inap xxx Rp. xxx 

Biaya konsumsi Jumlah hari rawat inap xxx Rp. xxx 

Batch related activity cost    

Biaya kebersihan Jumlah hari rawat inap xxx Rp. xxx 

Biaya administrasi Jumlah pasien xxx Rp. xxx 

Facility sustaining activity cost    

Biaya penyusutan gedung Jumlah hari rawat inap xxx Rp. xxx 

Biaya penyusutan fasilitas Jumlah hari rawat inap xxx Rp. xxx 

4. Menentukan tarif per unit cost driver 

Biaya per unit cost driver yang dihitung untuk suatu aktivitas. Tarif per unit 

cost driver menurut Hansen dan Mowen (2004:134) dapat dihitung dengan 

rumus: 

Tarif per unit cost driver  =  total biaya ÷ total cost driver 

B. Tahap kedua 

Biaya aktivitas menurut Hansen dan Mowen (2004; 138) dibebankan ke 

produk berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas produk. Jadi biaya 

(harga pokok) rawat inap dapat dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh tarif 

per unit cost driver. Cost  rawat inap dapat dihitung dengan rumus: 

Cost rawat inap = ∑ tarif per unit cost driver 
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Tarif jasa rawat inap per kamar dapat dihitung dengan mengetahui 

jumlah biaya rawat inap (harga pokok) terlebih dahulu. Perhitungan tarif 

masing-masing tipe kamar dengan metode ABC, menurut Mulyadi (2003) dapat 

dihitung dengan rumus: 

Tarif Per Kamar = Cost Rawat Inap + Laba yang diharapkan 

3.8.2 Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif yaitu teknik pengumpulan data yang memberikan 

keterangan dan penjelasan dimaksudkan untuk menarik kesimpulan dari hasil 

penelitian yang diperoleh dari analisis kuantitatif atau deskriptif. Analisis 

kualitatif dalam penelitian ini akan menjelaskan hasil penelitian perbandingan 

antara tarif jasa rawat inap yang telah ditentukan RSU Aisyiyah Kudus dengan 

harga pokok jasa rawat inap yang berdasarkan metode activity based costing. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Aisyiyah Kudus.  

a. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Umum Aisyiyah Kudus 

RSU  Aisyiyah Kudus berdiri secara resmi pada tanggal 24 April 2009 

yang beralamat di Jl. HOS. Cokroaminoto No.248 Kudus, Jawa Tengah. RSU 

Aisyiyah merupakan pembaruan dari RSIA Siti Khadijah yang resmi berdiri sejak 

22 September 2005. Peresmian RSIA Siti Khadijah dilakukan oleh Bupati Kudus 

Ir. HM. Tamsil yang dihadiri oleh penasehat Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

Prof. DR. HM. Amien Rais, MA. Pada saat itu, layanan kesehatan dan sarana 

yang ada antara lain : poliklinik rawat jalan, IGD 24 Jam, Instalasi Bedah Sentral 

(IBS), ruang farmasi atau apotik, USG, EKG.  

RSIA Siti Khadijah memiliki satu satelit layanan kesehatan berupa 

Rumah Bersalin Siti Khadijah Wates Undaan Kudus. Pada tanggal 24 April 2009, 

RSIA Siti Khadijah berubah status dan berganti nama menjadi Rumah Sakit 

Umum Aisyiyah Kudus sesuai SK Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Nomor: 

445/359/15.05/2009. 

b. Visi, Misi, dan Motto RSU Aisyiyah Kudus 

Visi RSU Aisyiyah Kudus yaitu menjadi rumah sakit unggulan dengan 

layanan islami dan paripurna, bermutu, bersahabat untuk memuaskan pelanggan 

sehingga menjadi rumah sakit pilihan keluarga. Misi RSU Aisyiyah Kudus yaitu 
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memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang 

berkualitas, nyaman, aman, dan tentram dalam pelayanan. Sedangkan Motto RSU 

Aisyiyah Kudus yaitu Islamic, Carwe, and Smile. 

c. Fasilitas Pelayanan RSU Aisyiyah 

Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum (RSU) Aisyiyah 

Kudus adalah segala kegiatan pelayanan di bidang kesehatan yang diberikan 

kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan 

kesehatan lain. Fasilitas yang ada antara lain : 

1. Rawat Jalan 

Instalasi rawat jalan RSU Aisyiyah Kudus, meliputi Poli anak, Poli gigi. 

2. Rawat Inap 

Untuk ruang perawatan inap, rumah sakit memiliki kapasitas tempat tidur 39 

buah, meliput, Kelas VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, dengan rincian fasilitas 

seperti pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Fasilitas Kelas Perawatan, Jumlah Kamar per Ruangan, dan 
Jumlah Tempat Tidur per Kelas. 

Kelas Fasilitas Jumlah Kamar Jumlah TT 

VIP 1 kamar, 1 Bed (boma), AC, TV, 
kulkas, Water heater, Almari 
pakaian, Buffet, Nakas, Sofa, dan 
kamar mandi dalam. 

7 7 

Kelas 1 1 kamar, 1 Bed (boma), AC, TV, 
Nakas, Sofa, kamar mandi dalam. 

4 4 

Kelas 2 1 kamar, 2 bed, AC, TV, Nakas, 
kamar mandi di dalam kamar. 

5 10 

Kelas 3 1 kamar, 3 bed, Nakas, Kipas 
angin, dan kamar mandi di luar. 

6 18 

Sumber : Tata Usaha RSU Aisyiyah Kudus Tahun 2010. 
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Tabel 4.1 menjelaskan bahwa RSU Aisyiyah Kudus membagi pelayanan jasa 

rawat inap dalam beberapa kelas dengan fasilitas yang berbeda tiap kelasnya. 

Dari setiap kamar yang disediakan oleh pihak rumah sakit yang memiliki 

fasilitas yang beragam mengakibatkan tarif yang dibebankan kepada para 

pasien juga berbeda-beda. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memilih 

sesuai dengan kebutuhan maupun kemampuannya masing-masing. 

3. Pelayanan Penunjang atau Fasilitas 

Pelayanan penunjang RSU Aisyiyah Kudus meliputi instalasi bedah sentral, 

instalasi gawat darurat, radiologi, mobil ambulance dan mobil Jenazah. 

d. Tenaga Pengelola  

Tenaga pengelola RSU Aisyiyah Kudus meliputi seluruh jajaran dokter, 

perawat, bidan, staf paramedik dan non paramedik yang seluruhnya berjumlah 

145 orang. Tenaga pengelola RSU Aisyiyah Kudus terdiri dari 8 orang dokter 

umum, 16 orang dokter spesialis, 45 orang perawat, 15 orang bidan, 1 orang 

apoteker, 7 orang analis kesehatan, 2 orang ahli gizi dan 47 orang tenaga non 

medis. 

e. Struktur Organisasi 

Untuk kelancaran jalannya suatu perusahaan diperlukan beberapa bagian 

yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda namun 

saling menunjang. Karena itu diperlukan struktur organisasi yang berfungsi untuk 

memperjelas tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda pada tiap 

bagian. Untuk menjalankan dengan baik organisasi diperusahaan, perlu 

diperhatikan pedoman, asas-asas atau prinsip-prinsip organisasi, seperti 
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perumusan tujuan yang jelas, pembagian kerja, pendelegasian kekuasaan, 

kesatuan perintah dan tanggung jawab serta tingkat pengawasan dan koordinasi. 

Bagan struktur organisasi RSU Aisyiyah Kudus 2010 dijelaskan pada Lampiran 1. 

Fokus dari penelitian ini adalah pada pelayanan rawat inap yang 

merupakan pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, perawatan, 

diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya 

dengan menempati tempat tidur. Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan atau 

jasa rumah sakit yang paling utama kepada pasien karena sebagian besar 

pendapatan rumah sakit berasal dari jasa rawat inap. Pelayanan rawat inap 

mengonsumsi aktivitas pelayanan yang besar dibandingkan dengan jasa lain yang 

disediakan oleh rumah sakit. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada 

jasa rawat inap yang disediakan oleh rumah sakit. Adapun jumlah hari rawat inap 

pasien dan jumlah pasien rawat inap RSU Aisyiyah Kudus tahun 2010 dapat 

dilihat pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3. 

Tabel 4.2 Jumlah Hari Rawat Inap Pasien RSU Aisyiyah Kudus Tahun 2010 
Kelas Jumlah Hari 
VIP 1.283 

Kelas 1 1.036 
Kelas 2 2.285 
Kelas 3 4.892 

Sumber: Data rekam medik RSU Aisyiyah Kudus Tahun 2010 

Tabel 4.3 Jumlah Pasien Rawat Inap RSU Aisyiyah Kudus Tahun 2010 
Kelas Jumlah Pasien 
VIP 589 

Kelas 1 468 
Kelas 2 1.022 
Kelas 3 2.148 

Sumber: Data rekam medik RSU Aisyiyah Kudus Tahun 2010 
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f. Perhitungan Tarif Rawat Inap 

Data perhitungan biaya rawat inap menggunakan metode tradisional 

dapat digunakan sebagai dasar penetapan tarif, namun penetapan tarif di RSU 

Aisyiyah Kudus tidak mempertimbangkan harga pokok tarif rawat inap, akan 

tetapi berdasarkan tarif rumah sakit di Kudus serta mempertimbangkan daya beli 

masyarakat Kudus dan sekitarnya. Perhitungan tarif rawat inap RSU Aisyiyah 

Kudus menggunakan metode tradisional akan dijelaskan pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Perhitungan Tarif Rawat Inap Menggunakan Metode Tradisional. 

No Tarif Rawat Inap 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

Ruang VIP : 
1.1  Tarif Akomodasi              = Rp 220.000,00 
1.2  Jasa Keperawatan             = Rp   50.000,00   + 
              Jumlah                                                          Rp 270.000,00 
 
Ruang Kelas 1 : 
2.1  Tarif Akomodasi              = Rp 170.000,00 
2.2  Jasa Keperawatan             = Rp   40.000,00    + 
         Jumlah                                                                Rp 210.000,00 
 
Ruang Kelas II : 
 3.1  Tarif Akomodasi              = Rp 110.000,00 
 3.2  Jasa Keperawatan             = Rp   30.000,00   + 
          Jumlah                                                                Rp 140.000,00 
 
Ruang Kelas III : 
 4.1. Tarif Akomodasi              = Rp   50.000,00 
 4.2. Jasa Keperawatan             = Rp   20.000,00    + 
          Jumlah                                                                Rp 70.000,00 
 

Sumber: Data Sekunder RSU Aisyiyah Kudus yang diolah Tahun 2010 

 

 

 

 



63 
 

4.1.2 Penentuan Harga Pokok Jasa Rawat Inap RSU Aisyiyah Kudus 

Menggunakan Activity-Based Costing System 

A. Mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas dan pusat aktivitas 

Aktivitas-aktivitas biaya yang ada di unit rawat inap, berdasarkan hasil 

wawancara dengan bagian keuangan, bagian perawatan, bagian dapur, dan 

bagian gudang. meliputi: 

1. Biaya perawatan 

2. Biaya listrik dan air 

3. Biaya administrasi 

4. Biaya laundry 

5. Biaya konsumsi pasien 

6. Biaya penyusutan gedung 

7. Biaya penyusutan fasilitas 

8. Biaya kebersihan 

Aktivitas-aktivitas tersebut dikelompokkan menjadi beberapa 

pusat aktivitas, yaitu: 

1. Aktivitas perawatan pasien meliputi biaya perawatan pasien. 

2. Aktivitas pelayanan pasien meliputi biaya listrik, air, administrasi, laundry, 

dan konsumsi pasien. 

3. Aktivitas pemeliharaan inventaris meliputi biaya depresiasi gedung, 

depresiasi fasilitas, dan kebersihan. 
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Penjelasan mengenai elemen biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Biaya perawatan pasien 

Biaya perawatan pasien dalam hubungannya dengan penetapan tarif jasa 

rawat inap secara langsung turut mempengaruhi aktivitas bagian rawat inap, 

biaya ini tergolong pada unit level activity cost karena bersifat proporsional 

dengan jumlah unit produksi. Biaya perawatan pasien meliputi biaya perawat, 

dokter dan bidan, jumlah biaya perawatan yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum 

Aisyiyah Kudus pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 271.980.000. Biaya 

perawatan pasien tiap kelas berbeda sesuai dengan kelas masing-masing. 

Pembebanan biaya perawatan pasien masing-masing kelas RSU Aisyiyah Kudus 

akan dijelaskan pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5  Tarif Perawatan Pasien Rawat Inap RSU Aisyiyah Kudus Tahun 
2010 

Kelas Tarif 
VIP Rp 50.000 

Kelas 1 Rp 40.000 
Kelas 2 Rp 30.000 
Kelas 3 Rp 20.000 

 Sumber: Data sekunder RSU Aisyiyah Kudus yang diolah Tahun 2010 

2. Biaya listrik dan air 

Seluruh tipe kamar rawat inap rumah sakit memerlukan tenaga listrik 

untuk menggunakan peralatan elektronik dan untuk penerangan kamar atau 

fasilitas yang ada di kamar masing-masing. Fasilitas yang mengkonsumsi tenaga 

listrik meliputi TV, AC, alat pemanas, lampu, kulkas. Tarif per KWH untuk 

rumah sakit pada tahun 2010 adalah Rp 735. Air digunakan untuk mandi dan 

buang air, penggunaan air per pasien per hari diasumsikan sebesar 40 liter, dan 

tarif air PDAM per liter tahun 2010 adalah Rp 25. Jumlah biaya listrik rawat inap 
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RSU Aisyiyah Kudus Tahun 2010 adalah Rp 59.986.378. Data pendukung 

penggunaan tenaga listrik per ruang kelas per hari untuk jasa rawat inap Rumah 

Sakit Umum Aisyiyah Kudus akan dijelaskan pada Lampiran 2 dan tarif listrik 

masing-masing kelas akan dijelaskan pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Tarif Penggunaan Tenaga Listrik RSU Aisyiyah Kudus Tahun 
2010 

Tipe Kamar KWH Perhitungan Tarif Tarif Listrik  
VIP 24,34 24,34 x 735 Rp 17890 
Kelas 1 23,14 23,14 x 735 Rp 17008 
Kelas 2   9,14   9,14 x 735 Rp   6718 
Kelas 3   1,13   1,13 x 735 Rp     831 

 Sumber: Data sekunder RSU Aisyiyah Kudus yang diolah Tahun 2010 

3. Biaya Administrasi 

Biaya administrasi meliputi segala pelayanan administrasi yang 

diberikan untuk menunjang kelancaran dalam penyediaan aktivitas sarana dan 

prasarana. Biaya administrasi termasuk dalam kategori batch related activity cost. 

Biaya administrasi tiap pasien rawat inap RSU Aisyiyah adalah sama sebesar 

Rp.11.000. Total biaya administrasi jasa rawat inap RSU Aisyiyah Kudus pada 

tahun 2010 adalah sebesar Rp 46.497.000. 

4. Biaya Laundry 

Biaya laundry meliputi aktivitas yang dilakukan untuk menyediakan 

linen bersih kepada pasien rawat inap seperti sprei, sarung bantal dan guling, 

selimut, korden, pakaian operasi. Pada pembebanan biaya laundry tiap pasien 

rawat inap adalah sama sebesar Rp 1.250 per hari. Jumlah biaya laundry pasien 

rawat inap RSU Aisyiyah tahun 2010 adalah Rp 11.870.000. Biaya laundry 

tergolong pada kategori facility sustaining activity cost. 
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5. Biaya Konsumsi Pasien 

Makanan dan minuman merupakan bagian dari aktivitas pelayanan 

pasien yang pasti terdapat pada semua rumah sakit, pasien yang menjalani rawat 

inap wajib membutuhkan asupan makanan dan minuman yang bergizi untuk 

mempercepat penyembuhan pasien. Biaya konsumsi pada tiap kelas adalah 

berbeda sesuai kadar gizi, jumlah dan varian makanan atau minuman. Biaya 

konsumsi pasien termasuk dalam kategori unit level activity cost, tarif konsumsi 

pasien RSU Aisyiyah akan dijelaskan pada Tabel 4.7, dan jumlah biaya konsumsi 

pasien RSU Aisyiyah tahun 2010 adalah sebesar Rp 189.885.000 

Tabel 4.7 Tarif Konsumsi Pasien Rawat Inap RSU Aisyiyah Tahun 2010 
Kelas Tarif 
VIP Rp 35.000 

Kelas 1 Rp 25.000 
Kelas 2 Rp 20.000 
Kelas 3 Rp 15.000 

 Sumber: Subbidang keuangan RSU Aisyiyah Kudus Tahun 2010 

6. Biaya Penyusutan Gedung 

Biaya penyusutan gedung rawat inap dihitung berdasarkan harga 

bangunan ruang dibagi dengan umur bangunan lalu dikalikan dengan jumlah hari 

rawat inap masing-masing kelas. Biaya penyusutan gedung digolongkan pada 

kategori facility sustaining activity cost. Pembebanan biaya penyusutan gedung 

pada pasien rawat inap berbeda, karena disesuaikan dengan nilai atau harga ruang 

rawat inap. Jumlah biaya penyusutan gedung rawat inap RSU Aisyiyah Kudus 

adalah Rp 72.262.500. Perincian biaya penyusutan gedung rawat inap RSU 

Aisyiyah Kudus akan dijelaskan pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 Tarif Penyusutan Gedung Rawat Inap RSU Aisyiyah Tahun 2010 
Kelas 

(Ruang) 
Nilai 

Gedung 
(Rp) 

Umur 
(Hari) 

Biaya Penyusutan 
(Rp) 

VIP 45.600.000 3650 12.500 
Kelas 1 38.300.000 3650 10.500 
Kelas 2 25.500.000 3650 7.000 
Kelas 3 22.000.000 3650 6.000 

Sumber: Data sekunder RSU Aisyiyah Kudus yang diolah Tahun 2010 

7. Biaya Penyusutan Fasilitas 

Biaya penyusutan fasilitas ini berdasarkan masing-masing kelas, karena 

terdapat perbedaan fasilitas yang tersedia di masing-masing kelas, penyusutan 

fasilitas terdiri dari penyusutan sofa, TV, AC, kulkas, bed, kipas angin, alat 

pemanas. Pembebanan biaya penyusutan fasilitas pasien rawat inap berbeda 

sesuai dengan fasilitas yang tersedia pada suatu ruang tersebut. Jumlah biaya 

penyusutan fasilitas rawat inap RSU Aisyiyah Kudus tahun 2010 adalah Rp. 

47.717.200, biaya penyusutan fasilitas tergolong dalam kategori facility 

sustaining activity cost. Tarif penyusutan fasilitas rawat inap masing-masing 

ruang kelas rawat inap RSU Aisyiyah akan dijelaskan pada Tabel 4.9, dan 

perhitungan tarif penyusutan fasilitas dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Tabel 4.9 Tarif Penyusutan Fasilitas Rawat Inap RSU Aisyiyah Kudus 
Tahun 2010 

Kelas Tarif 
VIP Rp 15.500 

Kelas 1 Rp   9.700 
Kelas 2 Rp   3.500 
Kelas 3 Rp   2.000 

 Sumber: Data sekunder RSU Aisyiyah Kudus yang diolah Tahun 2010 
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8. Biaya Kebersihan 

Biaya kebersihan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menunjang 

kebersihan lingkungan rawat inap, sehingga pasien merasa nyaman. Biaya ini 

termasuk dalam kategori batch related activity cost karena aktivitas kebersihan 

dilakukan tanpa memperhitungkan jumlah unit yang ada pada batch tersebut. 

Pembebanan biaya kebersihan ruang rawat inap berbeda pada tiap kelas. Jumlah 

biaya kebersihan rawat inap RSU Aisyiyah Kudus tahun 2010 adalah                

Rp 15.901.000. Pembebanan biaya kebersihan rawat inap masing-masing kelas 

RSU Aisyiyah tahun 2010 akan dijelaskan pada Tabel 4.10.  

Tabel 4.10 Tarif Kebersihan Rawat Inap RSU Aisyiyah Tahun 2010 
Kelas Tarif 
VIP Rp 3000 

Kelas 1 Rp 2500 
Kelas 2 Rp 2000 
Kelas 3 Rp 1000 

 Sumber: Data sekunder RSU Aisyiyah Kudus yang diolah Tahun 2010 

B. Mengklasifikasikan Aktivitas Biaya ke dalam Berbagai Aktivitas 

1. Berdasarkan batch-related activity cost 

Besar kecilnya biaya ini tergantung dari frekuensi order produksi yang diolah 

oleh fungsi produksi. Aktivitas ini tergantung pada jumlah batch produk 

yang diproduksi. Biaya yang tergolong batch-related activity cost adalah 

biaya administrasi dan biaya kebersihan. 

2. Berdasarkan unit-level activity cost 

Aktivitas ini dilakukan setiap hari dalam menjalani rawat inap, biaya 

aktivitas berlevel unit bersifat proporsional dengan jumlah unit produksi. 
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Biaya-biaya jasa rawat inap yang dikategorikan dalam unit-level activity cost 

adalah biaya perawatan, biaya listrik dan air, biaya laundry, biaya konsumsi. 

3. Berdasarkan facility-sustaining activity cost 

Aktivitas ini berhubungan dengan proses operasi perusahaan namun banyak 

sedikitnya aktivitas ini tidak berhubungan dengan volume. Biaya-biaya jasa 

rawat inap yang dikategorikan dalam facility-sustaining activity cost adalah 

biaya penyusutan fasilitas dan biaya penyusutan gedung. 

Klasifikasi biaya ke dalam berbagai aktivitas dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Klasifikasi Biaya ke dalam Berbagai Aktivitas 
Elemen Biaya Jumlah (Rp) 
Unit-level activity cost  
Biaya perawatan 271.980.000
Biaya listrik 59.986.378
Biaya air 9.496.000
Biaya Laundry 11.870.000
Biaya konsumsi 189.885.000
Batch-related activity cost 
Biaya kebersihan 15.901.000
Biaya administrasi 46.497.000
Facility-sustaining activity cost 
Biaya penyusutan gedung 47.717.200
Biaya penyusutan fasilitas 72.262.500
Total 725.595.078

Sumber: Data sekunder RSU Aisyiyah Kudus yang diolah Tahun 2010 

C. Mengidentifikasi Cost driver 

Mengidentifikasi cost driver dari setiap aktivitas biaya merupakan 

langkah selanjutnya setelah aktivitas-aktivitas biaya tersebut diklasifikasikan 

sesuai dengan kategori aktivitasnya. Pengidentifikasian ini dimaksudkan dalam 

penentuan kelompok aktivitas dan tarif per unit cost driver. Pengelompokan 

biaya rawat inap dan cost driver rawat inap akan dijelaskan pada Tabel 4.12. 
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Tabel 4.12 Pengelompokan Biaya Rawat Inap dan Cost Driver Rawat Inap 

No. Aktivitas Driver 
Cost 
driver 

  1  Unit-level activity cost
  a.  Biaya Perawatan  
 1)  VIP jumlah hari rawat inap 1.283
 2) Kelas 1 jumlah hari rawat inap 1.036
 3) Kelas 2 jumlah hari rawat inap 2.285
 4) Kelas 3 jumlah hari rawat inap 4.892
  Total hari rawat inap 9.496
   
  b.  Biaya Listrik  
 1) VIP KWH x Jumlah hari rawat inap 31.228,22
 2) Kelas 1 KWH x Jumlah hari rawat inap 23.973,04
 3) Kelas 2 KWH x Jumlah hari rawat inap 20.884,9
 4) Kelas 3 KWH x Jumlah hari rawat inap 5.527,96
  Total KWH x Jumlah hari rawat inap 81.614,12
   
  c.  Biaya Air  
 1)  VIP Liter x Jumlah hari rawat inap   51.320
 2) Kelas 1 Liter x Jumlah hari rawat inap   41.440
 3) Kelas 2 Liter x Jumlah hari rawat inap   91.400
 4) Kelas 3 Liter x Jumlah hari rawat inap 195.680
  Total Liter x Jumlah hari rawat inap 379.840
   
  d.  Biaya Konsumsi 
 1) VIP jumlah hari rawat inap 1.283
 2) Kelas 1 jumlah hari rawat inap 1.036
 3) Kelas 2 jumlah hari rawat inap 2.285
 4) Kelas 3 jumlah hari rawat inap 4.892
  Total hari rawat inap 9.496
   
  e.  Biaya Laundry 

1) VIP jumlah hari rawat inap 1.283
2) Kelas 1 jumlah hari rawat inap 1.036
3) Kelas 2 jumlah hari rawat inap 2.285
4) Kelas 3 jumlah hari rawat inap 4.892

  Total hari rawat inap 9.496
   
  2  Batch-related activity  
  a.  Biaya Kebersihan  
 1) VIP jumlah hari rawat inap 1.283
 2) Kelas 1 jumlah hari rawat inap 1.036
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No. Aktivitas Driver Cost 
Driver 

 3) Kelas 2 jumlah hari rawat inap 2.285
 4) Kelas 3 jumlah hari rawat inap 4.892
  Total hari rawat inap 9496
  
  b.  Biaya Administrasi  
 1) VIP Jumlah pasien rawat inap    589
 2) Kelas 1 Jumlah pasien rawat inap    468
 3) Kelas 2 Jumlah pasien rawat inap 1.022
 4) Kelas 3 Jumlah pasien rawat inap 2.148
  Total pasien rawat inap 4.227
   
  3.  Facility-sustaining 

cost
 

  a. Biaya penyusutan 
fasilitas  

 1) VIP jumlah hari rawat inap 1.283
 2) Kelas 1 jumlah hari rawat inap 1.036
 3) Kelas 2 jumlah hari rawat inap 2.285
 4) Kelas 3 jumlah hari rawat inap 4.892
  Total hari rawat inap 9.496
   
  b. Biaya penyusutan 

gedung  

 1) VIP jumlah hari rawat inap 1.283
 2) Kelas 1 jumlah hari rawat inap 1.036
 3) Kelas 2 jumlah hari rawat inap 2.285
 4) Kelas 3 jumlah hari rawat inap 4.892
  Total hari rawat inap 9.496
Sumber: Data sekunder RSU Aisyiyah yang diolah tahun 2010 

D. Menentukan Tarif per Unit Cost Driver 

Langkah selanjutnya setelah mengidentifikasi cost driver yaitu 

menentukan tarif per unit cost driver, karena setiap aktivitasnya memiliki cost 

driver dengan membagi total biaya dengan total cost driver. Tarif per unit cost 

driver menurut Hansen dan Mowen (2004:134) dapat dihitung dengan rumus: 

Tarif per unit cost driver = Total biaya ÷ total cost driver 
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Penentuan tarif per unit cost driver rawat inap dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Penentuan Tarif Per Unit Cost Driver Rawat Inap 

No. Aktivitas Driver 
Cost 

driver
Tarif per unit Cost 

Driver (Rp.) Jumlah (Rp)

  1  Unit-level activity  
  a.  Biaya Perawatan  Sesuai tarif 
 1) VIP jumlah hari rawat inap 1.283  50.000 64.150.000
 2) Kelas 1 jumlah hari rawat inap 1.036  40.000 41.440.000
 3) Kelas 2 jumlah hari rawat inap 2.285  30.000 68.550.000
 4) Kelas 3 jumlah hari rawat inap 4.892  20.000 97.840.000
  Total hari rawat inap 9496  271.980.000
   
  b.  Biaya Listrik  Sesuai perhitungan
 1) VIP KWH x Jumlah hari rawat inap 31.228,22 17.890 22.952.870
 2) Kelas 1 KWH x Jumlah hari rawat inap 23.973,04  17.008 17.620.288
 3) Kelas 2 KWH x Jumlah hari rawat inap 20.884,9  6.718 15.350.630
 4) Kelas 3 KWH x Jumlah hari rawat inap 5.527,96  830,55 4.591.247
  Total KWH x jumlah hari 

rawat inap 81.614,12 59.986.378

   
  c.  Biaya Air  Sesuai perhitungan
 1) VIP Liter x Jumlah hari rawat inap 51.320  1.000 1.283.000
 2) Kelas 1 Liter x Jumlah hari rawat inap 41.440  1.000 1.036.000
 3) Kelas 2 Liter x Jumlah hari rawat inap 91.400  1.000 2.285.000
 4) Kelas 3 Liter x Jumlah hari rawat inap 195.680  1.000 4.892.000
 

 Total Liter x jumlah hari 
rawat inap 379.840 9.496.000

   
  d.  Biaya Konsumsi   Sesuai tarif
 1) VIP jumlah hari rawat inap 1.283  35.000 44.905.000
 2) Kelas 1 jumlah hari rawat inap 1.036  25.000 25.900.000
 3) Kelas 2 jumlah hari rawat inap 2.285  20.000 45.700.000
 4) Kelas 3 jumlah hari rawat inap 4.892  15.000 73.380.000
  Total hari rawat inap 9.496 189.885.000
   
  e. 

 Biaya Laundry  Sesuai perhitungan

1) VIP jumlah hari rawat inap 1.283  1.250 1.603.750
2) Kelas 1 jumlah hari rawat inap 1.036  1.250 1.295.000
3) Kelas 2 jumlah hari rawat inap 2.285  1.250 2.856.250
4) Kelas 3 jumlah hari rawat inap 4.892  1.250 6.115.000

  Total hari rawat inap 9.496  11.870.000
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No. Aktivitas Jumlah pasien rawat inap Cost 
driver

Tarif per unit Cost 
Driver (Rp.) Jumlah (Rp)

  a.  Biaya Kebersihan   Sesuai tarif
 1) VIP jumlah hari rawat inap 1.283  3000 3.849.000
 2) Kelas 1 jumlah hari rawat inap 1.036  2500 2.590.000
 3) Kelas 2 jumlah hari rawat inap 2.285  2000 4.570.000
 4) Kelas 3 jumlah hari rawat inap 4.892  1000 4.892.000
  Total hari rawat inap 9496 15.901.000
   
  b.  Biaya 

Administrasi  Sesuai tarif

 1) VIP Jumlah pasien rawat inap 589 11.000 6.479.000
 2) Kelas 1 Jumlah pasien rawat inap 468 11.000 5.148.000
 3) Kelas 2 Jumlah pasien rawat inap 1.022 11.000 11.242.000
 4) Kelas 3 Jumlah pasien rawat inap 2.148 11.000 23.628.000
  Total pasien rawat inap 4227 46.497.000
   
  3.  Facility-

sustaining cost
 

  a. Biaya penyusutan 
fasilitas   Sesuai perhitungan

 1) VIP jumlah hari rawat inap 1.283  15500 19.886.500
 2) Kelas 1 jumlah hari rawat inap 1.036  9700 10.049.200
 3) Kelas 2 jumlah hari rawat inap 2.285  3500 7.997.500
 4) Kelas 3 jumlah hari rawat inap 4.892  2000 9.784.000
  Total hari rawat inap 9.496 47.717.200
   
  b. Biaya 

penyusutan 
d

  Sesuai perhitungan

 1) VIP jumlah hari rawat inap 1.283  12500 16.037.500
 2) Kelas 1 jumlah hari rawat inap 1.036  10500 10.878.000
 3) Kelas 2 jumlah hari rawat inap 2.285  7000 15.995.000
 4) Kelas 3 jumlah hari rawat inap 4.892  6000 29.352.000
  Total hari rawat inap 9.496 72.262.500

Sumber: Data sekunder RSU Aisyiyah yang diolah tahun 2010 

E. Menghitung Total Cost Rawat Inap dan Tarif Rawat Inap dengan 

Menggunakan Tarif Cost Driver 

Biaya aktivitas menurut Hansen and Mowen (2004; 138) dibebankan ke 

produk berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas produk. Jadi biaya rawat 
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inap (harga pokok rawat inap) dapat dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh 

tarif per unit cost driver. Cost  rawat inap dapat dihitung dengan rumus: 

Cost rawat inap = ∑ tarif per unit cost driver 

Tarif jasa rawat inap per kamar dapat dihitung dengan mengetahui 

terlebih dahulu jumlah biaya rawat inap (harga pokok). Menurut Mulyadi (2003) 

perhitungan tarif masing-masing tipe kamar dengan metode ABC dapat 

dihitung dengan rumus: 

Tarif Per Kamar = Cost Rawat Inap + Laba yang diharapkan 

Untuk tarif rawat inap per kamar diperoleh dari total biaya yang telah 

dibebankan pada masing-masing produk dibagi dengan jumlah hari pakai. 

Sedangkan kisaran laba yang diharapkan ditetapkan pihak manajemen rumah 

sakit kurang lebih yaitu sebesar 25% untuk kelas VIP, 20% untuk kelas I, 15% 

untuk Kelas 2, 10% untuk kelas 3 dari jumlah biaya jasa rawat inap pasien. Pada 

Tabel 4.13 sampai Tabel 4.16 akan disajikan perhitungan tarif rawat inap pasien 

menggunakan metode perhitungan biaya activity based costing. 
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Tabel 4.14 Perhitungan Tarif Jasa Rawat Inap Kelas VIP 
No Aktivitas Tarif (Rp) 

1 Biaya perawatan 50.000 

2 Biaya listrik 17.890 

3 Biaya air 1.000 

4 Biaya konsumsi 35.000 

5 Biaya kebersihan 3.000 

6 Biaya administrasi 11.000 

7 Biaya laundry 1.250 

8 Biaya penyusutan fasilitas 15.500 

9 Biaya penyusutan gedung 12.500 

Jumlah Biaya (Harga Pokok ABC) 147.140 

Laba yang diharapkan 25% 36.785 

Tarif rawat inap 183.925 
Sumber: Data sekunder RSU Aisyiyah yang diolah Tahun 2010 

 Pada Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa harga pokok tarif rawat inap yang 

dihasilkan dengan menggunakan metode activity based costing adalah sebesar  

Rp 147.140. Sedangkan tarif rawat inapnya adalah sebesar Rp 183.925 yang 

didapat dari harga pokok ABC dijumlahkan dengan besar laba yang diharapkan 

pihak rumah sakit pada kelas VIP kurang lebih yaitu sebesar 25%. 
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Tabel 4.15 Perhitungan Tarif Jasa Rawat Inap Kelas 1 
No Aktivitas Tarif (Rp) 

1 Biaya perawatan 40.000 

2 Biaya listrik 17.890 

3 Biaya air 1.000 

4 Biaya konsumsi 25.000 

5 Biaya kebersihan 2..500 

6 Biaya administrasi 11.000 

7 Biaya laundry 1.250 

8 Biaya penyusutan fasilitas 9.700 

9 Biaya penyusutan gedung 10.500 

Jumlah Biaya (Harga Pokok ABC) 117.958 

Laba yang diharapkan 20% 23.592 

Tarif rawat inap 141.550 
Sumber: Data sekunder RSU Aisyiyah yang diolah Tahun 2010 

Pada Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa harga pokok tarif rawat inap yang 

dihasilkan dengan menggunakan metode activity based costing adalah sebesar  

Rp 117.958. Sedangkan tarif rawat inapnya adalah sebesar Rp 141.550 yang 

didapat dari harga pokok ABC dijumlahkan dengan besar laba yang diharapkan 

pihak rumah sakit pada kelas 1 kurang lebih yaitu sebesar 20%. 
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Tabel 4.16 Perhitungan Tarif Jasa Rawat Inap Kelas 2 
No Aktivitas Tarif (Rp) 

1 Biaya perawatan 30.000 

2 Biaya listrik 6.718 

3 Biaya air 1.000 

4 Biaya konsumsi 20.000 

5 Biaya kebersihan 2.000 

6 Biaya administrasi 11.000 

7 Biaya laundry 1.250 

8 Biaya penyusutan fasilitas 3.500 

9 Biaya penyusutan gedung 3.500 

Jumlah Biaya (Harga Pokok ABC) 78.968 

Laba yang diharapkan 15% 11.845 

Tarif rawat inap 90.813 
Sumber: Data sekunder RSU Aisyiyah yang diolah Tahun 2010 

Pada Tabel 4.16 dapat dilihat bahwa harga pokok tarif rawat inap yang 

dihasilkan dengan menggunakan metode activity based costing adalah sebesar  

Rp 78.968. Sedangkan tarif rawat inapnya adalah sebesar Rp 90.813 yang didapat 

dari harga pokok ABC dijumlahkan dengan besar laba yang diharapkan pihak 

rumah sakit pada kelas 2 kurang lebih yaitu sebesar 15%. 
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Tabel 4.17 Perhitungan Tarif Jasa Rawat Inap Kelas 3 
No Aktivitas Tarif (Rp) 

1 Biaya perawatan 20.000 

2 Biaya listrik 831 

3 Biaya air 1.000 

4 Biaya konsumsi 15.000 

5 Biaya kebersihan 1.000 

6 Biaya administrasi 11.000 

7 Biaya laundry 1.250 

8 Biaya penyusutan fasilitas 2.000 

9 Biaya penyusutan gedung 2.000 

Jumlah Biaya (Harga Pokok ABC) 54.081 

Laba yang diharapkan 10% 5.408 

Tarif rawat inap 59.489 
Sumber: Data sekunder RSU Aisyiyah yang diolah Tahun 2010 

Pada Tabel 4.17 dapat dilihat bahwa harga pokok tarif rawat inap yang 

dihasilkan dengan menggunakan metode activity based costing adalah sebesar  

Rp 54.081. Sedangkan tarif rawat inapnya adalah sebesar Rp 59.489 yang didapat 

dari harga pokok ABC dijumlahkan dengan besar laba yang diharapkan pihak 

rumah sakit pada kelas 3 kurang lebih yaitu sebesar 10%. 

 

4.1.3 Perbandingan Tarif Jasa Rawat Inap RSU Aisyiyah dengan Harga 

Pokok Tarif Menggunakan Perhitungan Metode ABC 

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang 

perbandingan tarif jasa rawat inap yang ditetapkan RSU Aisyiyah dengan harga 

pokok tarif rumah sakit setelah menggunakan perhitungan biaya metode ABC. 

Pada Tabel 4.17 akan dijelaskan mengenai perbandingan tarif jasa rawat inap 
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RSU Aisyiyah Kudus dengan harga pokok tarif jasa rawat inap menggunakan 

perhitungan biaya metode ABC. 

Tabel 4.18 Perbandingan Tarif Jasa Rawat Inap RSU Aisyiyah dengan 
Tarif Perhitungan Metode ABC Tahun 2010 

Tipe kamar Tarif Sebelumnya 
(Rp) 

Tarif ABC 
(Rp) 

Selisih Laba atau 
(Rugi) 

(Rp) % 
VIP 270.000 183.925 86.075 46,8 
Kelas 1 210.000 141.550 68.450 48,3 
Kelas 2 140.000 90.813 49.187 54,2 
Kelas 3 70.000 59.489 10.511 17,7 

 Sumber: Data sekunder RSU Aisyiyah yang diolah Tahun 2010 

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa dengan menggunakan tarif rawat inap 

yang telah ditetapkan oleh RSU Aisyiyah Kudus pada tahun 2010 dan setelah 

dibandingkan dengan harga pokok sistem Activity Based Costing (ABC), maka 

kelas VIP, Kelas 1, dan Kelas 2 memperoleh laba di atas 40% yaitu 46,8%, 

48,3%, dan 54,2%. Sehingga dapat dikatakan bahwa RSU Aisyiyah Kudus dalam 

menetapkan tarif rawat inap masing-masing kelas tersebut terlalu tinggi atau 

terlalu banyak memperoleh keuntungan terutama pada kelas II yang mempunyai 

keuntungan paling besar dan jauh lebih besar dari laba yang diharapkan pihak 

rumah sakit. Hal ini terjadi karena RSU Aisyiyah dalam menentukan tarif rawat 

inapnya tidak menggunakan metode perhitungan biaya ABC melainkan hanya 

dengan membandingkan dengan beberapa tarif pesaingnya, sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya biaya yang akan menimbulkan undercost atau overcost 

terlalu besar. 

Sistem penentuan tarif rawat inap RSU Aisyiyah Kudus sangat berbeda 

dengan sistem activity based costing, sistem ini memasukkan unsur-unsur biaya 

yang berhubungan langsung dengan ruang kelas rawat inap dan pembebanannya 
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berdasarkan aktivitas-aktivitas yang dikonsumsi oleh masing-masing kelas, 

sehingga akan menghasilkan informasi harga pokok rawat inap yang lebih teliti. 

Jka rumah sakit menghendaki laba dari tarif jasa rawat inap sesuai yang 

diharapkan yaitu kurang lebih sebesar 25%, 20%, 15% dan 10% dari kelas VIP, 

Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, maka pada tabel 4.19 akan dijelaskan usulan tarif untuk 

RSU Aisyiyah Kudus Tahun 2010. 

Tabel 4.19 Usulan Tarif Rawat Inap RSU Aisyiyah Kudus 2010 
Tipe kamar Tarif Rawat Inap 

(Rp) 
Harga pokok 

ABC (Rp) 
Selisih Laba atau 

(Rugi) 
(Rp) % 

VIP 183.925 147.140 36.785 25 
Kelas 1 141.550 117.958 23.592 20 
Kelas 2 90.813 78.968 11.845 15 
Kelas 3 59.489 54.081 5.408 10 
Sumber: Data sekunder RSU Aisyiyah Kudus yang diolah Tahun 2010 

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa untuk tarif kelas VIP turun menjadi    

Rp 183.925, Kelas 1 turun menjadi Rp 141.550, Kelas 2 turun menjadi Rp 90.813 

dan tarif kelas 3 turun menjadi Rp 59.489. Prosentase laba juga hampir sesuai 

dengan yang diharapkan, yaitu VIP sebesar 25%, kelas 1 sebesar 20%, kelas 2 

sebesar 14%, dan kelas 3 sebesar 10%. Dengan perubahan tarif tersebut maka 

akan berakibat meningkatnya daya saing dengan rumah sakit lain, sehingga dapat 

meningkatkan tingkat hunian pasien RSU Aisyiyah Kudus. 

 

4.1.4 Hasil Uji Hipotesis 

Perhitungan harga pokok tarif rawat inap pasien antara sistem ABC 

dengan harga pokok tarif rawat inap yang telah ditentukan RSU Aisyiyah Kudus 

menggunakan pengujian paired sample T-test dengan bantuan SPSS Versi 16. 
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Pengujian paired sample T-test atau yang lebih dikenal dengan pre-post design 

merupakan analisis dengan melibatkan dua pengukuran pada subjek yang sama 

terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu.  

Penggunaan uji paired sample t-test bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan tarif rawat inap RSU Aisyiyah dengan harga pokok tarif rumah sakit 

menggunakan metode activity based costing. Uji ini dapat dilakukan dengan 

melihat besaran probabilitas. 

Pada penelitian ini, uji paired sample t-test dilakukan pada tarif rawat 

inap RSU Aisyiyah Kudus tahun 2010 dengan tarif rawat inap menggunakan 

metode activity based costing. Tarif rawat inap RSU Aisyiyah meliputi tarif rawat 

inap kelas VIP, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Tarif rawat inap kelas VIP 

menggunakan metode ABC sebesar Rp 183.925 sedangkan tarif VIP sebenarnya 

sebesar Rp 270.000. Tarif rawat inap kelas 1 menggunakan metode ABC sebesar 

Rp 141.550 sedangkan tarif rawat inap kelas 1 sebenarnya sebesar Rp 210.000. 

Tarif rawat inap kelas 2 menggunakan metode ABC sebesar Rp 90.813 sedangkan 

tarif rawat inap kelas 2 sebenarnya sebesar Rp 140.000. Tarif rawat inap kelas 3 

menggunakan metode ABC sebesar Rp 59.489. Sedangkan tarif rawat inap kelas 3 

menggunakan sebenarnya sebesar Rp 70.000. Hasil uji paired sample statistic dari 

harga pokok tarif menggunakan metode ABC dengan  tarif rawat inap RSU 

Aisyiyah Kudus disajikan dalam Tabel 4.20. 

Tabel 4.20 Hasil Uji Paired Samples Statistic 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Tarif ABC 118940 4 54953.95583 27476.97791 
 Tarif Asli 172500 4 86554.41448 43277.20724 

Sumber: Data Analisis Perbandingan 
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Pada tabel Paired Sample Statistic di atas menunjukkan rata-rata harga 

pokok tarif RSU Aisyiyah metode ABC sebesar Rp 118.940,00 sedangkan rata-

rata untuk tarif asli sebesar Rp 172.500,00. N menunjukkan jumlah kelas ruang 

inap yang ada di RSU Aisyiyah Kudus yaitu 4 kelas. Standar deviasi untuk harga 

pokok tarif ABC sebesar 54.953,95583 dan untuk tarif asli sebesar 86.554,41448. 

Mean Standar Error untuk harga pokok tarif ABC sebesar 27.476,97791 dan 

untuk tarif asli sebesar 43.277,20724. Hasil uji paired sample t-test dari harga 

pokok tarif menggunakan metode ABC dengan  tarif rawat inap RSU Aisyiyah 

Kudus disajikan dalam Tabel 4.21. 

Tabel 4.21 Hasil Uji Paired Sample T-Test 

 

 Paired Differences    

 Mean Std. Dev 
Std. 

Error 
Mean 

95% 
Confidence 
Inteval of 
Difference T df Sig. 

Low
er Upper

Pair 
1 

Tarif 
ABC 
– 
Tarif 
Asli 

53555 32410.26
989 

16205.13
494

1983
.778
17 

10512
8 

3.3
05 3 .046 

Sumber: Data Analisis Perbandingan 

Tabel Paired Sample Test menampilkan hasil analisis perbandingan 

dengan menggunakan t-test. dari tabel di atas, diketahui mean tarif ABC dan tarif 

asli sebesar 53.555 dengan standar deviasi 32410.26989 dan standard error mean 

sebesar 16205.13494. Perbedaan terendah antara tarif ABC dan tarif asli yaitu 

1983.77817 dan perbedaan tertingginya 105128. Hasil uji t sebesar 3.305 dengan 

df=3 dan signifikansi 0,046. 
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Dengan berpedoman pada nilai uji t dengan membandingkan thitung 

dengan ttabel, dimana dengan df=3 diperoleh angka 3,18. Dengan thitung = 3.305 , 

maka thitung =  3,305 > ttabel = 3,18 berarti H0 ditolak. 

Kriteria pengujian :  

1) Jika probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka hipotesis nihil (H0) diterima. 

2) Jika probabilitas (signifikansi) < 0,05 maka hipotesis nihil (H0) ditolak. 

Dari tabel di atas, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,046 yang lebih 

kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Jadi bisa disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara penentuan tarif rawat inap pasien di RSU 

Aisyiyah Kudus menggunakan metode ABC dibandingkan dengan tarif yang telah 

ditetapkan sebelumnya.  

Perbedaan rata-rata antara besarnya tarif rawat ianp RSU Aisyiyah Kudus 

menggunakan metode ABC dengan tarif yang ditetapkan RSU Aisyiyah 

dikarenakan pada metode ABC, penentuan tarif rawat inap ditentukan pada 

besarnya cost driver pada tiap unit. Sedangkan pada penetapan tarif rawat inap 

RSU Aisyiyah tahun 2010, besarnya tarif rawat inap ditentukan dengan penentuan 

harga pokok tiap item tanpa menggunakan cost driver. 

 

4.2 Pembahasan 

RSU Aisyiyah Kudus dalam menentukan tarif rawat inapnya tanpa 

menggunakan perhitungan harga pokok, dalam menentukan tarif rawat inapnya 

RSU Aisyiyah hanya melakukan perbandingan dengan beberapa tarif rawat inap 

rumah sakit lainnya di Kudus dan mempertimbangkan daya beli masyarakat 

 



84 
 

sekitar, mestinya  sebelum menentukan harga jual harus dilakukan perhitungan 

harga pokok terlebih dahulu. Hasil perhitungan harga pokok jasa rawat inap 

pasien yang sesungguhnya dapat diketahui dengan menggunakan sistem Activity 

based costing karena dalam perhitungan harga pokok jasa rawat inap pasien 

dilakukan dengan cara penelusuran ke aktivitas-aktivitas yang mengkonsumsi 

sumber daya pada jasa rawat inap. Aktivitas-aktivitas yang mengonsumsi sumber 

daya pada jasa rawat inap RSU Aisyiyah Kudus adalah aktivitas perawatan 

pasien, konsumsi pasien, Laundry, kebersihan, penggunaan tenaga listrik, 

penggunaan air, jasa administrasi, penyusutan bangunan dan penyusutan fasilitas. 

Pada kenyataannya aktivitas-aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya 

pada jasa rawat inap RSU Aisyiyah sebagian besar terdapat perbedaan pada 

masing-masing kelasnya, misalnya perbedaan pada konsumsi, fasilitas yang 

tersedia, perawatan dokter, penyusutan gedung, listrik dan kebersihan. Hal 

tersebut yang menjadi dasar perbedaan pembebanan biaya pada masing-masing 

kelas. 

Perbedaan pengkonsumsian aktivitas terlihat pada ruang kelas 3 yang 

dalam satu kamar terdiri dari 3 tempat tidur pasien, dengan kamar mandi di luar 

dan hanya menggunakan sebuah kipas angin sehingga menjadikan suasana 

ruangan terasa panas dan terlalu ramai karena banyaknya jumlah pengunjung 

yang keluar masuk pada jam besuk. Hal ini menjadikan ruang kelas 3 lebih cepat 

kotor dan kurang mendapatkan perhatian lebih. Aktivitas perawatan pasien pada 

kelas 3 juga kurang intensif dibandingkan pada kelas VIP, dokter kunjung pada 

pasien akan lebih singkat dan kurang intensif karena banyaknya pasien yang 
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terdapat pada kelas 3 akan tetapi pasien akan tetap mendapatkan perawatan yang 

wajar pada umumnya. Berbeda dengan kelas VIP dan kelas 1, dalam satu kamar 

hanya tersedia satu tempat tidur pasien, dengan kamar mandi dalam, sofa, kulkas, 

AC, TV. Sehingga ruangan akan terasa nyaman dan sejuk, kebersihannya juga 

lebih diperhatikan, pertugas kebersihan rumah sakit akan lebih sering terlihat 

membersihkan lingkungan kelas VIP dan kelas 1 daripada lingkungan kelas 3. 

Kelas VIP dan kelas 1 ini menjadi pilihan bagi para pasien yang lebih 

mengutamakan pada kenyamanan dalam menjalani perawatan di rumah sakit. 

Sedangkan yang kelas 3 menjadi pilihan bagi keluarga yang kurang mampu. 

Perbedaan penyediaan fasilitas tersebut disesuaikan dengan biaya yang telah 

dikeluarkan oleh para pasien untuk menginap dan memperoleh perawatan, 

sehingga pihak rumah sakit berusaha tidak mengecewakan para konsumen yang 

telah memilih kelas rawat inap dengan tarif yang telah ditetapkan pihak 

manajemen Rumah Sakit Umum Aisyiyah Kudus seperti pada kelas VIP dengan 

tarif termahal diantara kelas lainnya. 

Rumah sakit memberikan aktivitas jasa pelayanan kesehatan untuk 

pasien pada semua ruang kelas umumnya adalah sama. Pihak manajemen rumah 

sakit menempatkan dokter umum maupun dokter spesialis tanpa membedakan 

kelas tetapi disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan pasien sehingga 

pasien dapat memilih dokter yang diinginkan untuk mendiagnosis penyakitnya. 

Sebenarnya aktivitas pelayanan yang diberikan oleh dokter kepada pasien pada 

Rumah Sakit Aisyiyah Kudus adalah sama tanpa memandang keadaan pasien dari 

kelas mana mereka berasal, akan tetapi terdapat sedikit perbedaan dalam 

 



86 
 

penanganan dokter terhadap pasien, misalnya pada pasien kelas 3 dokter kunjung 

umumnya akan lebih singkat daripada dokter kunjung pada kelas VIP. Dokter 

melakukan tugasnya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, mulai dari kesiapan 

dalam menangani keluhan pasien, pengecekan kondisi pasien tepat waktu sesuai 

dengan jadwal kunjung dan selalu menjaga kesopanan serta keramahan dalam 

memberikan pelayanan kepada pasien. 

Aktivitas perawatan yang diberikan oleh perawat kepada semua pasien 

juga sama. Namun, jika pada Rumah Sakit Umum Aisyiyah terdapat perawat yang 

praktik (magang), mereka ditempatkan pada kelas II dan kelas III dan tidak 

ditempatkan pada kelas-kelas utama karena pasien sudah membayar mahal 

sehingga pihak manajemen rumah sakit menempatkan perawat yang 

berpengalaman lebih lama pada kelas-kelas utama tersebut demi kenyamanan dan 

kepuasan pasien. Dengan pengalaman tersebut, para perawat dapat lebih cekatan, 

lebih responsif dalam menangani pasien, lebih sabar dan ramah terhadap pasien, 

lebih mengetahui keluhan atau sesuatu yang dibutuhkan oleh pasien. Sedangkan, 

perawat yang baru lulus pendidikan masih kurang berpengalaman juga akan di 

tempatkan pada kelas II, dan III. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan kepada 

pasien lebih lamban dalam menangani sesuatu, kurang memperhatikan terhadap 

keluhan pasien, kurang mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pasien, serta kurang 

ramah dalam melayani pasien. 

Aktivitas konsumsi pasien tiap kelas sama-sama menggunakan asupan 

gizi yang dianjurkan oleh Departemen Kesehatan yaitu 2100 kkal per hari yang 

terdiri atas: makanan pokok, lauk nabati, lauk hewani, sayur, buah, dan minum. 
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Namun, jenisnya dibedakan sesuai dengan tarif makan per kelasnya. Makanan 

yang diberikan pada kelas VIP dan kelas 1 mengandung serat dan gizi lebih 

tinggi, variannya lebih banyak, serta pemberian suplemennya juga lebih baik 

dibanding dengan kelas 2 dan 3. Selain itu, peralatan yang digunakan dalam 

menyajikan hidangan pada kelas utama lebih bagus dengan penataan yang lebih 

menarik seperti menggunakan piring, gelas, dan sendok yang serasi (1 set). 

Sedangkan alat penyajian pada kelas II, III kurang begitu diperhatikan 

penampilannya yaitu menggunakan plato dimana dalam sebuah plato sudah dapat 

digunakan untuk menyajikan menu dalam sekali saji sehingga lebih praktis dalam 

mengerjakannya baik dari penataan menu maupun proses pencuciannya. 

Aktivitas penggunaan tenaga listrik pada masing-masing kelas juga 

berbeda, karena terdapat perbedaan yang sangat jelas pada fasilitas elektronik 

yang tersedia di masing-masing kelas, sebagai contoh pada kelas VIP terdapat 

AC, TV, kulkas, dan water heater. Pada kelas 3 fasilitas elektronik yang tersedia 

hanya 2 kipas angin. Hal tersebut yang menjadi dasar perbedaan pembebanan 

biaya pada masing-masing kelas, karena harus dihitung terlebih dahulu jumlah 

aktivitas penggunaan tenaga listrik. 

Aktivitas penyusutan gedung pada masing-masing kelas juga berbeda, 

perbedaan tersebut dihitung berdasarkan nilai ruang masing-masing kelas yang 

dibagi dengan umur gedung, pada kelas VIP nilai per ruangannya adalah            

Rp 46.600.000, sedangkan pada kelas 3 nilai per ruangnya hanya Rp 22.000.000. 

perbedaan tersebut sangat jelas terlihat, sebagai contoh pada kelas VIP terdapat 

kamar mandi dalam, dindingnya menggunakan wallpaper, gypsum serta terdapat 
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beberapa saluran instalasi yang lengkap dan tertata rapi di dalam dinding ruang 

VIP. Berbeda pada kelas 3 yang ruangannya terlihat sangat sederhana dan apa 

adanya karena hanya terdapat 3 bed sederhana, nakas dan tidak terdapat kamar 

mandi dalam ruangan. 

Pembebanan biaya penyusutan fasilitas rawat inap pada masing-masing 

kelas terdapat perbedaan yang cukup jauh, karena pembebanan penyusutan 

fasilitas didasarkan pada ketersediaan fasilitas pada masing-masing ruang kelas. 

Pada ruang kelas VIP fasilitas yang tersedia sangat lengkap dan menunjang 

kenyamanan pasien, pada kelas VIP terdapat bed boma, kulkas, meja rias, almari 

pakaian, sofa, AC, TV dan water heater, maka pembebanan biaya penyusutan 

fasilitas pada kelas VIP lebih besar dibanding kelas lain, misalnya pada kelas 3 

fasilitas yang tersedia hanya bed, nakas dan kipas angin. 

Penerapan activity based costing menghasilkan tarif yang relatif jauh 

lebih kecil dibandingkan dengan tarif rawat inap pada tiap-tiap kelas yang 

ditentukan rumah sakit. Tarif rawat inap pada kelas VIP terdapat selisih               

Rp 86.075, pada kelas 1 terdapat selisih Rp 68.450, pada kelas 2 terdapat selisih 

Rp 49.187, dan pada kelas 3 terdapat selisih Rp 10.511. Selisih yang terpaut 

sangat jauh terdapat pada kelas VIP, kelas 1, dan kelas 2 yaitu diatas 40%. 

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut diketahui pula bahwa dalam 

perhitungan harga pokok jasa rawat inap pasien dengan sistem activity based 

costing menggunakan baik unit maupun non unit based cost driver. Sehingga hal 

ini lebih tepat untuk menentukan tarif rawat inap, karena menunjukkan konsumsi 

sumber daya yang sebenarnya. Selama ini Rumah Sakit Umum Aisyiyah Kudus 
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dalam penentuan tarifnya mengacu pada persaingan tarif pesaing maka akan 

menimbulkan distorsi biaya dan tidak dapat digunakan untuk menyusun strategi 

biaya yang mengarah pada diferensiasi produk karena tidak dapat menyajikan 

informasi biaya yang akurat. Hal ini menyebabkan pihak rumah sakit tidak 

mengetahui distribusi laba rugi dari tiap-tiap kelas yang sebenarnya. 

Pengetahuan atas biaya dari berbagai aktivitas utama perusahaan 

memungkinkan para manajer untuk memfokuskan diri pada aktivitas-aktivitas 

yang memberikan peluang penghematan biaya dengan menyederhanakan 

aktivitas, melaksanakan aktivitas yang lebih efisien atau meniadakan aktivitas 

yang tidak bernilai tambah, karena pendapatan dan biaya rawat inap merupakan 

hal terpenting pada sebuah rumah sakit. Sehingga metode activity based costing 

sangatlah tepat jika diterapkan pada penentuan biaya rawat inap, karena ABC 

menulusuri biaya berdasarkan aktivitas. 

Perhitungan harga pokok jasa rawat inap pasien tiap kelas rawat inap 

yang akurat dapat dilakukan dengan adanya metode ABC. Selain itu, rumah sakit 

juga dapat mengetahui kontribusi laba dari masing-masing kelas kamar, sehingga 

hal ini dapat memberikan informasi yang akurat bagi kebijakan manajemen dalam 

rangka pengembangan rumah sakit. Keuntungan lain mengenai kemungkinan 

diimplementasikannya sistem activity based costing sebagai sistem biaya alternatif 

di dalam perusahaan yaitu memungkinkan manajemen melakukan perbaikan 

secara terus-menerus terhadap semua aktivitas perusahaan yang tidak bernilai 

tambah untuk mengurangi konsumsi biaya overhead. 

 



90 
 

Pada penerapan sistem activity based costing, akuntansi biaya yang lebih 

baik melaporkan angka biaya yang lebih akurat dalam mengukur seberapa besar 

aktivitas atau kegiatan, produk dan konsumen menggunakan sumber daya yang 

berbeda dari perusahaan (Mulyadi, 2003:41). Dalam perhitungan sistem activity 

based costing, menunjukkan bahwa pembebanan biaya menurut aktivitas 

konsumsi sumber daya diberlakukan pada masing-masing biaya ke perhitungan 

tarif rawat inap pasien, sehingga hal ini berpengaruh terhadap pembebanan pasien, 

artinya bahwa biaya yang dikeluarkan pasien lebih ringan bila dibandingkan 

dengan menggunakan tarif rawat inap sebelumnya. 

Penyajian laporan keuangan bagi pihak luar perusahaan dalam 

perhitungan sistem activity based costing, informasi biaya produk yang dihasilkan 

harus disesuaikan ke biaya produk. Dengan demikian penentuan tarif yang hanya 

mengacu pada persaingan tarif dengan pesaing jelas tidak dapat menyediakan 

fakta yang dibutuhkan oleh manajemen untuk pengelolaan terhadap operasi 

perusahaan. 

Hal itu didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, 

Widiatmoko (2003) menjelaskan bahwa metode activity based costing 

memperbaiki keakuratan perhitungan harga pokok produk dengan mengakui 

bahwa banyak dari biaya overhead tetap bervariasi dalam proporsi untuk berubah 

selain berdasarkan volume produksi. Dengan memahami apa yang menyebabkan 

biaya-biaya tersebut meningkat dan menurun, biaya tersebut dapat ditelusuri ke 

masing-masing produk. Penelitian Utami (2008) juga menjelaskan bahwa dengan 

penerapan sistem activity based costing akan dapat membebankan biaya produksi 
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pada produk lebih akurat dari pembebanan dengan menggunakan sistem 

pembebanan biaya tradisional. Penerapan sistem activity based costing tidak 

hanya pada perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang, akan tetapi juga 

dapat diterapkan pada perusahaan jasa. 

Penerapan sistem activity based costing yang menghasilkan tarif rawat 

inap yang sesuai dengan sumber daya yang dikonsumsi oleh masing-masing kelas, 

maka diharapkan manajemen dapat meningkatkan mutu pelayanan khususnya 

dibidang pelayanan rawat inap dengan tarif kompetitif, sehingga RSU Aisyiyah 

Kudus dapat terus berkembang dan tetap bertahan di tengah persaingan yang 

semakin ketat di era globalisasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan adalah 

sebagai berikut:  

1. Hasil perhitungan tarif rawat inap pada RSU Aisyiyah Kudus menggunakan 

metode activity based costing untuk kelas VIP sebesar Rp 183.925, Kelas 1 

sebesar Rp 141.550, Kelas 2 sebesar Rp 90.813, dan untuk kelas 3 sebesar  

Rp 59.489. Sedangkan tarif rawat inap yang telah ditentukan RSU Aisyiyah 

Kudus tahun 2010 untuk kelas VIP sebesar Rp 270.000, untuk kelas 1 sebesar 

Rp 210.000, untuk kelas 2 sebesar Rp 140.000, dan untuk kelas 3 sebesar    

Rp 70.000. 

2. Terdapat perbedaan yang signifikan pada harga pokok tarif rawat inap RSU 

Aisyiyah Kudus mengunakan metode activity based costing dengan tarif 

rawat inap yang telah ditentukan RSU Aisyiyah Kudus yang ditunjukkan 

dengan besarnya nilai thitung = 3,305 lebih besar dari nilai ttabel = 3,18 dan 

didasarkan pada nilai signifikansi 0,046 lebih kecil dari 0,05. 

3. Perusahaan yang mampu mengambil manfaat dari kemungkinan 

diimplementasikannya sistem Activity Based Costing (ABC) adalah 

perusahaan yang memiliki persaingan ketat, karakteristik keanekaragaman 

atau diversitas yang sangat besar pada produk-produk yang dihasilkan, proses 

produksinya dan pelanggannya. Dilihat dari berbagai keuntungan, manfaat 
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sistem Activity Based Costing (ABC), kondisi persaingan dan karakteristik 

yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum (RSU) Aisyiyah Kudus 

memungkinkan adanya penerapan sistem Activity Based Costing (ABC) 

tersebut di dalam manajemen perusahaan itu sendiri. 

 

5.2 Saran 

Saran yang bisa diberikan berdasarkan hasil perhitungan harga pokok 

rawat inap menggunakan sistem activity based costing  dan untuk menghadapi 

ketatnya persaingan dari usaha sejenis adalah sebagai berikut: 

1. RSU Aisyiyah Kudus perlu meninjau kembali metode penetapan tarifnya 

dengan mencoba menerapkan sistem perhitungan biaya metode activity based 

costing sebagai metode penetapan tarif jasa rawat inap agar mampu 

menghasilkan tarif yang lebih tepat. 

2. Tarif yang telah ditetapkan oleh RSU Aisyiyah mempunyai selisih yang 

sangat tinggi jika dibandingkan dengan harga pokoknya. Sebaiknya RSU 

Aisyiyah menurunkan tarif rawat inap pada kelas VIP, kelas 1, kelas 2, dan 

kelas 3. 

3. Dengan menggunakan metode baru (activity based costing) tersebut dan 

menurunkan tarif rawat inap pada masing-masing kelas, diharapkan akan 

meningkatkan tingkat hunian RSU Aisyiyah Kudus, karena pendapatan dari 

jasa rawat inap merupakan pendapatan terbesar pada rumah sakit. 

4. RSU Aisyiyah perlu mempertimbangkan juga kelemahan pada penerapan 

metode ABC, karena dalam metode ABC Biaya produk atau jasa yang 
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diidentifikasi sistem ABC cenderung tidak mencakup seluruh biaya yang 

tidak berhubungan dengan produk atau jasa tersebut. Biaya produk atau jasa 

biasanya tidak termasuk biaya untuk aktivitas seperti pemasaran, 

pengiklanan, penelitian dan pengembangan dan rekayasa produk. 
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Lampiran 1 
Struktur Organisasi RSU Aisyiyah Kudus 

 
PDA Kudus 

(Hj. Chosifah.  
Ketua Dewan 
Pertimban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gan 

Sekretaris 
(H. Subchan)

PDA Majelis 
Kesehatan dan 

Lingkungan 

Anggota 
(dr. H. Parno 
Widjojo, Sp. FK) 
(dr. Oktafia Noor 
Baiti) 
( i i i

Direktur 
(dr. Hilal Ariadi, 

Komite Medis 
(dr. Didik 

Bina Mutu SDI 
(Asrofie Istadi, 

Pemasaran dan Kerjasama antar 
Lembaga 

Peneliti Mutu/SPI
(dr. Hendro 

Wadir Kesekretariatan dan 
rekam medis 

Wadir Keuangan 
dan 

Wadir Pelayanan 
Medis

Wadir Penunjang 
Medis program

Ka. Unit SDI dan 
TU 

(Uswah 

Ka. Unit 
Perbendaharaan dan 

Program

Ka. Instalasi 
Farmasi 

Ka. Unit IGD 
(dr. Puspitasari) 

(Dwi Srini SSKa. Unit Instalasi 
Gizi 

Ka. Unit Rekam 
Medis 

Ka. Unit Instalasi 
Rawat Inap 

Ka. Unit Keuangan dan 
Pajak 

(Heny Setyawati, (Luthfiana, (H. Sunandar, Ka. Unit RT dan 
non Logis 

(Musyayadah, 

Ka. Unit Instalasi 
Rawat Jalan 

Ka. Unit Instalasi 
Laboratorium 

(Muthiatuzzakiyah (Eko Sri Agustina, Ka. Pemeliharaan 
Sarana dan 
Kesehatan 

Ka. Unit Kamar 
Bedah 

Ka. Unit Instalasi 
Radiologi 
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Lampiran 2 

Perhitungan Penggunaan Tenaga Listrik RSU Unit Rawat Inap Aisyiyah 

Kudus Tahun 2010 

Kelas Fasilitas Watt KWh Jam 
pemakaian/hr 

Jumlah 
KWh/hr 

VIP AC 
TV 
Kulkas 
4 lampu Pijar 
Alat Pemanas 
Jumlah 

860 
100 
70 
45 

400 
 

0,86 
0,1 

0,07 
0,18 
0,4 

24 
10 
24 
12 
3 

20,64 
1,00 
1,68 
2,16 
1,2 

24,34 
Kelas 1 AC 

TV 
Kulkas 
4 lampu Pijar 
Jumlah 

860 
100 
70 
45 
 

0,86 
0,1 

0,07 
0,18 

 

24 
10 
24 
12 
 

20,64 
1,00 
1,68 
2,16 
23,14 

Kelas II AC 
TV 
4 lampu Pijar 
Jumlah 

600 
100 
60 
 

0,6 
0,1 

0,24 
 

24 
10 
12 

14,4 
1,00 
2,88 
18,28 

Kelas III Kipas Angin 
4 Lampu Pijar 
Jumlah 

50 
60 

0,05 
0,24 

10 
12 

     0,5 
2,88 
3,38 

 Sumber: Data sekunder RSU Aisyiyah Kudus yang diolah 
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Lampiran 3 

Perhitungan Tarif Penyusutan Fasilitas Rawat Inap RSU Aisyiyah 

Tahun 2010 

Kelas Fasilitas Harga (Rp) Umur 
(hari) 

Tarif 
Penyusutan/hari 

(Rp) 
VIP AC 

TV 
Kulkas 
Bed (Boma) 
Water Heater 
Almari Pakaian 
Buffet 
Nakas 
Sofa 
Jumlah 

4.000.000 
1.250.000 
1.240.000 
7.000.000 
2.500.000 
3.984.750 
1.897.500 
1.075.250 
1.707.750 

1460 
1460 
1460 
1825 
1460 
1825 
1460 
1460 
1460 

2.740 
856 
856 
3.836 
1.712 
2.200 
1.300 
700 
1170 
15.500 

Kelas 1 AC 
TV 
Bed (Boma) 
Nakas 
Sofa 
Jumlah 

4.000.000 
1.250.000 
7.000.000 
1.075.250 
2.783.500 

1460 
1460 
1825 
1460 
1825 

2.740 
856 
3.836 
700 
1525 
9.700 

Kelas II AC 
TV 
Bed 
Nakas 
Jumlah 

3.000.000 
1.250.000 
3.000.000 
1.075.250 

1460 
1460 
1825 
1460 

 

2.040 
856 
1.640 
700 
3500 

Kelas III Bed 
Kipas Angin 
Nakas 
Jumlah 

1.000.000 
200.000 
1.075.250 

1460 
365 
1460 

755 
545 
700 
2000 

 Sumber: Data sekunder RSU Aisyiyah Kudus yang diolah 
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Lampiran 4 

Hasil Uji Analisis 

T-Test 
 

[DataSet0]  
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 tarif_aisyiyah 1.7250E5 4 86554.41448 43277.20724

Tarif_abc 1.1925E5 4 55397.80381 27698.90190

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Tarif_ABC & Tarif_asli 4 .993 .007

 
 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

tarif_aisyiyah - 

Tarif_abc 

5.325

00E4 

32180.48

063

16090.24

031

2043.674

16

1.04456E

5
3.309 3 .045
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Lampiran 5 

Pedoman Wawancara 

 

1. Siapakah yang menetapkan tarif rawat inap pada Rumah Sakit Umum 

Aisyiyah Kudus? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

2. Apa yang menjadi dasar dalam penetapan tarif rawat inap pada Rumah Sakit 

Umum Aisyiyah Kudus? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

3. Apa yang membedakan harga/tarif antar kelas pada Rumah Sakit Umum 

Aisyiyah Kudus? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

4. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh dokter di tiap kelas pada Rumah 

Sakit Umum Aisyiyah Kudus? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

5. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh perawat di tiap kelas pada Rumah 

Sakit Umum Aisyiyah Kudus? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

6. Mengapa pada penggunaan fasilitas penunjang yang ada pada rumah sakit 

dengan pemakaian yang sama dikenai biaya yang berbeda? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

7. Apakah jenis makanan atau hidangan yang disedikan untuk pasien antar kelas 

sama? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 
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8. Berapakah jumlah hari rawat inap riil pasien tinggal dan jumlah pasien rawat 

inap di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Aisyiyah Kudus pada tahun 

2010? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

9. Berapakah luas wilayah (lantai) per kelas di instalasi rawat inap Rumah Sakit 

Umum Aisyiyah Kudus pada tahun 2010? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

10. Berapakah jumlah jam kerja perawat masing-masing kelas di instalasi rawat 

inap Rumah Sakit Umum Aisyiyah Kudus pada tahun 2010? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

11. Berapakah berat rata-rata cucian masing-masing kelas di instalasi rawat inap 

Rumah Sakit Umum Aisyiyah Kudus pada tahun 2010? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

12. Berapakah rata-rata kebutuhan air masing-masing kelas di instalasi rawat inap 

Rumah Sakit Umum Aisyiyah Kudus pada tahun 2010? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

13. Berapakah penggunaan listrik masing-masing kelas di instalasi rawat inap 

Rumah Sakit Umum Aisyiyah Kudus pada tahun 2010? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

14. Berapakah laba yang diharapkan pada masing-masing kelas rawat inap Rumah 

Sakit Umum Aisyiyah Kudus pada tahun 2010? 

 Jawab :………………………………………………………………………… 
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