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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada dewasa ini di Indonesia umumnya, baik di desa atau di kota besar 

telah terjadi perkembangan yang pesat terhadap rumah sakit, baik kuantitas atau 

kualitasnya. Bagi masyarakat kita yang semakin sadar akan pentingnya arti 

kesehatan, semakin membutuhkan pula fasilitas-fasilitas guna menunjang 

kesehatannya tersebut. 

Rumah sakit merupakan salah satu wadah yang berhubungan dengan 

kesehatan publik. Rumah sakit diharapkan memberikan pelayanan yang baik dan 

ideal dengan acuan standar biaya. 

Namun dalam hal pelayanan masih menjadikan suatu dilema yang 

masih sering dihadapi pihak rumah sakit, di satu sisi rumah sakit harus memiliki 

peran untuk terus meningkatkan pelayanannya namun disisi lain dihadapkan oleh 

biaya-biaya yang akan ditanggung pasien. Karena kesemuanya berdasarkan 

pelayanan yang dilakukan, tentu hal ini  dalam penentuan besarnya biaya 

perawatan berhubungan langsung dengan daya beli konsumen rumah sakit. 

Dalam riset dengan cara brainstorming atau pengumpulan pendapat 

dengan responden para kepala rumah tangga dan ibu-ibu, pertanyaan pertama 

yang diajukan adalah kesan mereka terhadap rumah sakit. Hampir seratus persen 

dari semuanya menjawab rumah sakit itu mahal. Karena itu, sehat adalah 

kekayaan yang paling riil dimasa kini. Pertanyaan kedua, apa yang sebaiknya 

dilakukan pemerintah terhadap rumah sakit. Berbagai jawaban diperoleh seperti 
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peningkatan mutu pelayanan, meningkatkan profesionalisme, etika dan 

kemudahan pelayanan (Indra Bastian, 2008). Maka dari semua jawaban itu, ada 

satu titik temu yang dapat dikatakan yaitu dengan kualitas yang baik tapi dapat 

dilakukan penurunan biaya. 

Pernyataan di atas mencerminkan betapa pentingnya posisi biaya 

rumah sakit. Dengan kata lain, kalau dikaitkan dengan istilah kunci ekonomi, 

efisiensi biaya sebenarnya merupakan tuntutan masyarakat terhadap rumah sakit.  

Dalam upaya penetapan biaya yang ideal dengan acuan efisiensi, 

efektif dan ekonomis maka di dalam manajemen biaya rumah sakit diperlukan 

analisis klasifikasi pasien berdasarkan tindakan dan pengobatan medis yang 

sesuai, yaitu dengan menggunakan metode diagnosis related groups. Hasil 

analisis ini menjadi dasar untuk menentukan besaran biaya yang dibebankan 

terhadap pasien secara tepat.  

Diagnosis Related Groups (DRGs) atau “Case Mix” adalah sistem 

pembayaran pelayanan kesehatan dalam bentuk paket yang besarnya ditentukan 

berdasarkan klasifikasi jenis penyakit dan prosedur atau tindakan pelayanan 

rumah sakit (Depkes, 2008). Yaitu penerapan standar tarif baku rumah sakit 

tersebut yang secara otomatis akan mendorong terciptanya transparansi 

pembiayaan pelayanan rumah sakit, memacu rumah sakit melakukan efisiensi, 

meminimalkan kesalahan manusiawi, dan meningkatkan komitmen rumah sakit 

untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dengan mahalnya biaya kesehatan dan 

tidak seragamnya atau tidak menentunya prosedur dan biaya pelayanan kesehatan 

untuk kasus penyakit akut yang sejenis di pusat pelayanan kesehatan terutama 



 

 

 

3 

 

 

 

rumah sakit (RS) sering dihubungkan dengan perilaku dokter yang membebani 

pembayaran pasien atas obat dan tindakan (bedah, diagnosis atau terapi alat-alat 

canggih), oleh karenanya pasien pun juga akan diuntungkan karena bisa 

mengetahui kepastian biaya, kejelasan diagnosis penyakit dan perawatan yang 

diterima serta tidak harus mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak perlu. 

Penentuan tarif unit cost merupakan proses perhitungan dengan tujuan 

pencapaian tingkat efisiensi yang diharapkan. Di dalam perhitungan menentukan 

tarif biaya perawatan di rumah sakit harus dilakukan pada setiap biaya-biaya yang 

terjadi, baik yang terjadi pada departemen pelayanan langsung atau tak langsung 

ataupun pada departemen penunjang. 

Pusat-pusat biaya yang ada di setiap rumah sakit tidak sama, 

kelengkapan dari unit-unit perawatan merupakan pusat biaya yang ada pada 

bagian produksi ataupun bagian penunjang dan sekaligus mencerminkan tipe dari 

rumah sakit itu sendiri. 

Dalam perhitungan biaya-biaya perlu diperhatikan pembebanan biaya 

yang tepat agar biaya yang terjadi pada bagian penunjang untuk bagian pusat 

pelayanan dapat ditentukan dengan tepat. Untuk hal ini struktur organisasi rumah 

sakit harus jelas sehingga akan jelas pula alur biaya yang akan terjadi, di unit 

mana saja dari bagian produksi yang mendapat pelayanan dan dari unit penunjang 

mana jasa itu diperoleh. Dengan demikian akan mencerminkan hubungan 

fungsional yang wajar antara berbagai pusat biaya. 

Dalam mengetahui biaya perawatan kesehatan perlu dipahami tentang 

pengertian biaya itu sendiri sehingga akan mengetahui faktor-faktor apa yang 
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menyebabkan biaya tersebut terjadi, dan karakteristik dari biaya yang 

bersangkutan, sehingga dari biaya yang terjadi dapat diklasifikasikan dan 

teridentifikasi kedalam kategori tertentu sehingga nantinya akan diketahui 

seberapa besar biaya tersebut terjadi. Di samping itu rumah sakit perlu menyusun 

konsep perhitungan biaya baru yang akurat dan informatif 

Untuk mengatasi hal tersebut muncul konsep baru dalam sistem akuntansi 

biaya dan manajemen yang lebih relevan dengan kondisi saat ini, yang dikenal 

dengan sistem manajemen biaya. Dalam sistem ini, perhatian utamanya terletak 

pada manajemen aktivitas, setiap biaya, dan aktivitas-aktivitas diatur secara 

efektif, sehingga penggunaan uang dan sumber-sumber ekonomi digunakan secara 

efisien. Dengan sistem ini, muncul suatu metode baru dalam penelusuran dan 

pengaturan biaya yang berbasis pada aktifitas yang disebut Activity-Based Costing 

System (ABC System).  

ABC System menyediakan informasi tentang biaya dari berbagai aktifitas-

aktifitas yang memberikan peluang untuk melakukan penghematan biaya dengan 

cara menyederhanakan aktivitas, melaksanakan aktivitas dengan lebih efisien dan 

meniadakan aktivitas yang tak bernilai tambah. 

Dengan penggunaan sistem ABC diharapkan rumah sakit dalam 

operasionalnya memberikan pelayanan kepada setiap pasien banyak memperoleh 

manfaat antara lain : penentuan harga atau besarnya biaya pada masing-masing 

unit rawat inap yang lebih akurat, meningkatkan kualitas pelayanan dan 

pengelolaan yang lebih baik terhadap aktivitas-aktivitas melalui perbaikan secara 

terus menerus. 
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Tidak terkecuali pada rumah sakit seperti di RS. XXX perhitungan biaya 

rawat inap  perlu diperhitungkan dengan seksama dan matang karena dengan 

akuratnya perhitungan biaya rawat inap akan berpengaruh pada besarnya laba 

rumah sakit dan besarnya efisiensi serta efektifitas bagi konsumen (pasien). 

Dengan demikian perhitungan biaya menjadi sangat penting, biaya-biaya yang 

terjadi pada pusat biaya bagian penunjang yang terkait harus dibebankan sesuai 

dengan proporsinya dalam memberikan pelayanan ke bagian pusat pelayanan 

pada pusat-pusat biayanya, dalam hal ini adalah unit biaya rawat inap atau rawat 

tinggal. 

Perhitungan biaya rawat inap rumah sakit dengan pendekatan ABC 

akan memungkinkan adanya ketelitian serta keakuratan informasi yang 

dihasilkan. Dalam ABC ini pula penetapan biaya (cost assignment) dapat 

dilakukan dengan (1) penelusuran (tracing) pengumpulan biaya ke objek biaya 

dan (2) pengalokasian kumpulan biaya yang ada biaya objeknya. Maka hal ini 

beguna untuk mengklasifikasikan berdasarkan perilaku biaya. Oleh karena itu 

dengan pendekatan ABC system dalam kaitanya dengan analisis biaya pelayanan 

rawat inap (cost of sevice sold), Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis 

sebuah karya utama yang berhubungan dengan ABC system dengan judul : 

 ANALISIS BIAYA RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT XXX 

DENGAN CASE-MIX BERBASIS ABC-SYSTEM   
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam 

penulisan skripsi ini ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan Activity-Based Costing sebagai alternatif 

perhitungan harga pokok pelayanan (cost of service sold) atau biaya rawat 

inap di RS. XXX ? 

2. Bagaimana pengaruh aplikasi case-mix (DRG) di rumah sakit ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui identifikasi biaya dan aktivitas yang ada dalam rumah sakit 

dengan menggunakan system ABC, dalam menentukan cost of service sold 

yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam perencanaan harga jual 

atau biaya rawat inap. 

2. Menganalisis penerapan Case-mix (DRG) sehingga dapat diperoleh 

kesamaan tindakan perawatan atas data medical record yang telah terjadi, 

dan memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk membantu 

penentuan besaran biaya berdasar aktifitas dan fasilitas.  

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah  

1.  Bagi penulis, untuk melihat seberapa jauh teori-teori yang diperoleh di  

bangku kuliah dapat diterapkan di masyarakat. 

2. Bagi rumah sakit, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

alternatif yang terbaik dalam metode penentuan biaya rawat inap, yang 
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lebih mencerminkan sumber daya yang sesungguhnya dan sebagai bahan 

masukan yang diharapkan nantinya dapat membawa manfaat yang besar 

dalam perencanaan penjualan yang lebih baik atau efisien dalam kaitannya 

memperoleh laba yang optimal. 

3. Rumah sakit akan mengetahui case mix mana yang memberikan kontribusi 

efisiensi dan efektifitas dari segi kinerja manajerial dan keuangan. 

4. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan 

dan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan topik yang 

dibahas dalam penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Akuntansi Biaya 

Pengendalian merupakan kegiatan penting dari manajemen. Agar 

manajemen dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka diperlukan informasi 

yang lengkap bagi manajemen yang disebut akuntansi biaya. Dengan tersedianya 

informasi biaya akan membantu pihak manajemen dalam menetapkan sasaran 

laba perusahaan dan juga membantu dalam pengambilan keputusan, 

penganalisaan, serta mengadakan tindakan perbaikan agar dapat tercapai tujuan 

yang diinginkan. 

Pengertian Akuntansi Biaya adalah proses pencatatan, pengolahan, 

peringkasan dan penyajian biaya-biaya pembuatan dan penjualan produk atau 

penyerahan jasa, dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadap hasilnya. 

(Mulyadi. 2002:3).  

Akuntansi Biaya juga dapat didefinisikan sebagai salah satu cabang 

akuntansi yang merupakan alat manajemen untuk memonitor dan merekam  

transaksi  biaya secara sistematis, serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk 

laporan-laporan biaya. ( Supriyono. 2000:38 ). 

Sedangkan Hartanto mengartikan akuntansi biaya sebagai bidang khusus 

akuntansi yang mencatat, menghitung, menganalisa, mengawasi dan melaporkan 

pada manajemen soal-soal biaya dan produksi. (Hartanto. 1998: 71 ) 
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Dari definisi-definisi tersebut  di  atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

biaya    mempunyai   tujuan   menyediakan    informasi  biaya  guna memenuhi  

kebutuhan pihak internal, yaitu manajemen dan juga pihak eksternal yaitu para 

pemilik, pemerintah, kreditur, karyawan, lembaga-lembaga keuangan, bursa 

saham dan sebagainya. 

Pada dasarnya akuntansi biaya merupakan bagian yang penting dari 

akuntansi manajemen  karena salah satu tugas akuntansi  manajemen 

menyediakan informasi keuangan (termasuk informasi biaya) kepada pihak 

internal dan eksternal. 

Pihak manajemen memerlukan informasi biaya, menurut Supriyanto 

(2000:40) digunakan untuk : 

1. Penentuan harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan  perusahaan 

dengan relatif adil, teliti dan tepat. 

2. Perencanaan dan pengendalian biaya, baik biaya produksi maupun biaya 

non produksi. 

3. Pembuatan keputusan oleh manajemen. 

Akuntansi biayapun memiliki peranan dalam menentukan langkah 

penerapan biaya terhadap kegiatan dan aktifitas perusahaan. 

Fungsi akuntansi biaya, melengkapi manajemen dengan perangkat 

akuntansi untuk kegiatan pencanaan dan pengendalian. Dalam hal ini meliputi 

pencatatan, penyajian, dan analisis data biaya, dimana hal ini memungkinkan 

manajemen akan dapat menyelesaikan tugas - tugas sebagai berikut : 
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1. Menyusun dan melaksanakan rencana dan anggaran operasi perusahaan 

dalam kondisi yang ekonomis dan bersaing. 

2. Menetapkan metode kalkulasi biaya dan prosedur yang menjamin adanya 

pengendalian dan jika memungkinkan, pengurangan atau penahanan biaya. 

3. Menentukan nilai persediaan dalam rangka kalkulasi biaya dan penetapan 

harga dan sewaktu waktu memeriksa jumlah persediaan dalam bentuk 

fisis. 

4. Menghitung biaya dan laba perusahaan untuk periode akuntansi tahunan 

atau periode yang singkat. 

5. Memilih alternative terbaik yang bias menaikan pendapatan atau 

menurunkan biaya. 

 

2.2. Pengertian Biaya dan Pembebanan Biaya 

2.2.1. Pengertian Biaya 

 Biaya tidak akan lepas dari setiap aktifitas terutama perusahaan, pengertian 

biaya menurut Mulyadi (2000:7)  mengatakan biaya adalah “pengorbanan sumber 

ekonomi, yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan 

akan terjadi untuk tujuan tertentu”. 

Biaya menurut The Nature of Business Cost – General Concept, seperti 

dikutip Suwardjono (1991) dari Bourke (1978:193) adalah 

 “cost is ageneral term for measured amount of value purposefully 

released or to be released in the acquisition or creation of economic 

resource, either tangible or intangible”. 
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Menurut pengertian tersebut, beberapa karakteristik yang melekat pada 

biaya adalah : 

a. Biaya merupakan pengukur unit moneter, suatu sumber ekonomis yang di 

korbankan untuk tujuan pada periode tertentu. 

b. Biaya secara fisik, dalam istilah akuntansi sumber ekonomi (asset) dan 

perubahannya direpresentasikan dalam bentuk unit moneter. Yaitu hasil 

pengukuran yang ditentukan ketika transaksi perolehan sumber ekonomi di 

dasarkan atas harga pertukaran. Data hasil pengukuran tersebut adalah biaya. 

c. Sebagai dasar pengukuran, biaya tidak memiliki konotasi sesuatu hal yang 

negatif atau mengurangi, merugikan, atau sesuatu yang jelek.  (Indra Bastian. 

2008:189). 

 Matz and Usry (2003:43) mengatakan biaya adalah suatu peristiwa yang 

diukur berdasarkan nilai uang, timbul atau mungkin timbul untuk tujuan tertentu”.

 Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa biaya memiliki makna dan 

arti yang luas namun  kurang jelas, karena biaya dapat diartikan berbeda-beda 

dalam kondisi yang berbeda pula, sedangkan pengorbanan ekonomi dalam hal ini 

dapat dimaknai sebagai pengorbanan yang akan datang atau pengorbanan yang 

telah terjadi untuk tujuan tertentu. 

 Dalam praktek, istilah biaya yang sering digunakan dalam kontek harga 

perolehan atau harga pokok dan juga sering digunakan dalam kontek pengertian 

beban (expenses) tetapi sebenarnya istilah biaya dapat dibedakan  sebagai cost 

(harga perolehan) dan sebagai expenses. 
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 Berikut ini pengertian beban (expenses) menurut Ikatan Akuntansi 

Indonesia (IAI, 2000 : 22)  bahwa : “Istilah beban dapat dinyatakan sebagai biaya 

yang secara langsung atau tidak langsung telah dimanfaatkan di dalam usaha 

menghasilkan pendapatan dalam suatu periode, atau yang sudah tidak 

memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan masa berikutnya.”  

 Menurut Hartanto (1999: 90) bahwa : “Expense atau expired cost adalah 

biaya-biaya yang telah digunakan untuk menghasilkan prestasi. Karena jenis 

biaya-biaya ini tidak dapat memberi manfaat lagi waktu yang akan datang, maka 

tepatnya adalah diperkirakan rugi-laba dan bukan di neraca”. 

 Jadi Cost dan Expenses mempunyai pengertian yang berbeda. Oleh sebab itu 

kedua istilah tersebut akan digunakan dalam skripsi ini sebagaimana mestinya. 

Meskipun pengertian biaya yang diberikan oleh para ahli berlainan namun pada  

dasarnya  untuk  mengelola  suatu  perusahaan  diperlukan informasi biaya yang 

sistimatis dan dapat  diperbandingkan  di  samping  analisis  biaya  dan  laba. 

Informasi ini dapat membuat manajemen menetapkan sasaran laba perusahaan 

dan untuk mengungkapkan keberhasilan atau kegagalan dalam bentuk tanggung 

jawab yang spesifik dan menganalisanya, serta memutuskan untuk mengadakan 

penyesuaian-penyesuaian dan perbaikan-perbaikan agar seluruh organisasi tetap 

berjalan sebagaimana mestinya dan seimbang kearah tujuan yang telah ditetapkan. 

 

 

 

2.2.2. Pembebanan Biaya 
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Upaya pengendalian biaya pada semua lini usaha akan berpengaruh pada 

penghitungan tarif yang dikenakan pada masing-masing biaya yang dikeluarkan, 

penghitungan tarif pada masing-masing sector biaya yang telah ditentukan 

memerlukan suatu rangkaian proses guna mengalokasi beban estimasi ke 

departemen-departemen. 

 Pembebanan biaya yang terjadi pada umumnya di klasifikasikan sebagai 

beban tidak langsung dan beban langsung baik pada departemen produksi dan 

jasa. Apabila jenis beban seperti beban sumber tenaga, penerangan, sewa dan 

penyusutan pabrik digunakan bersama oleh semua departemen maka 

pembebanannya tidak dilakukan langsung ke suatu departemen.(Matz and Usry, 

2006:420), tetapi harus dibagi secara prorate ke setiap departemen atau semua 

departemen yang menggunakannya karena beban ini tidak berasal dari 

departemen tertentu, tetapi dikeluarkan demi kepentingan bersama.  

 Pemilihan dasar yang tepat untuk pendistribusian beban tidak langsung ini 

sangat sulit dan dalam beberapa hal tergantung pada keputusan yang diambil 

secara arbiter, untuk dapat membebankan biaya ke setiap departemen secara adil, 

harus ditentukan dahulu suatu dasar atau patokan yang berlaku untuk semua 

departemen.  

 Beberapa jenis beban departemen tidak langsung yang harus dibagi rata, 

serta pembagian yang umum menurut Matz and Usry (2006:420) adalah : 

 

 

Beban departemen tidak langsung Dasar pembebanan 
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Sewa pabrik 

Pajak kekayaan 

Penyusutan 

Assuransi (kebakaran) 

Perbaikan bangunan 

Pemanasan 

Pengawasan 

Telepon dan faximile 

Assuransi (karyawan) 

Penerangan 

Ongkos angkut 

Sumber tenaga 

Luas lantai 

Luas lantai 

Luas lantai 

Luas lantai 

Luas lantai 

Luas lantai 

Jumlah karyawan 

Jumlah karyawan/jumlah pesawat telepon 

Gaji/upah departemen 

Kilowatt/jam 

Bahan yang dipakai 

Tenaga kuda/jam 

 

 Ada kalanya jasa tertentu yang dapat diperoleh secara terpisah oleh setiap 

departemen, dapat juga diperoleh secara sentral dengan jumlah biaya keseluruhan 

yang lebih rendah. Apabila hal demikian terjadi maka perlakuan biaya tersebut 

disentralisasikan kemudian dibagi berdasar porsinya atas dasar berdikari. 

 Sedangkan pembebanan secara langsung pada departemen produksi atau 

jasa merupakan suatu upaya bersama dari pimpinan departemen yang ada. Biaya-

biaya tidak langsung biasanya lebih diperhatikan oleh para penyelia, sedangkan 

biaya reparasi dan pemeliharaan sering menjadi perselisihan. Untuk beban 

penyusutan biasanya dibebankan secara langsung ke setiap departemen berdasar 

nilai aktiva dan tarif penyusutan yang dipakai (Matz and Usry, 2006:428). 

 Berdasar uraian di atas maka dapat diketahui bahwa setiap organisasi usaha 

perlu membentuk suatu kelompok biaya umum yang terpisah untuk menghimpun 

dan mengendalikan beban semacam itu, sehingga dari upaya ini setiap biaya yang 

terjadi dapat dibebankan ke masing-masing unit baik secara langsung atau tidak 

langsung. 
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2.2.3. Cost Driver 

 Pada situasi usaha yang menghasilkan banyak jasa dan banyak klasifikasi 

jasa yang dihasilkan secara bersamaan, maka perlu diklasifikasikan dan 

diidentifikasikan jumlah biaya yang disebabkan atau dikonsumsikan oleh setiap 

aktivitas. Idealnya, basis alokasi yang digunakan bertindak sebagai penggerak 

biaya (cost driver) dari biaya overhead. Untuk dapat mengidentifikasikan jumlah 

biaya dapat dilakukan dengan mencari pemicu/pemandu/penyebab/penggerak 

biaya atau cost driver atau tolok ukur aktivitas yang menyebabkan biaya terjadi 

(Tunggal, 2000:66). 

 Penggerak biaya (cost driver) adalah faktor seperti jam-mesin, waktu 

penggunaan komputer, jam penerbangan, yang mengakibatkan adanya biaya 

overhead (Garrison, 2006:133). 

 Cost Driver merupakan faktor yang menentukan muatan kerja dan usaha 

yang diperlukan untuk melaksanakan suatu aktifitas, cost driver dapat 

menentukan apa sebabnya suatu aktivitas dilaksanakan dan berapa banyak usaha 

harus dikeluarkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. 

 Cost Driver merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

mengimplementasikan biaya model ABC, dalam model ini merupakan suatu 

pandangan proses, di mana pandangan ini merefleksi kebutuhan untuk suatu 

kategori informasi yang baru mengenai kinerja aktivitas, informasi ini 

menunjukkan  apa yang dapat menyebabkan pekerjaan dan bagaimana pekerjaan 

dilakukan serta dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesempatan perbaikan 

dan cara-caranya. 
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 Cost driver tidak dapat dipisahkan dalam penerapan ABC system sehingga 

seluruh variasi biaya dapat dijelaskan oleh satu pemacu biaya. Teori cost driver 

selengkapnya dapat dijelaskan pada sub bab 2.7. 

 

2.3. Konsep Biaya Pada Rumah Sakit 

 Di dalam membahas biaya yang diterapkan pada rumah sakit perlu 

diketahui lebih dahulu konsep-konsep biaya yang akan dijumpai dalam  

membahas masalah biaya pada rumah sakit tersebut. Menurut lembaga 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2001:7), dalam diktatnya 

yang berjudul Manajemen Rumah sakit yang dikutip oleh Silvi (Unair, 2001) 

konsep-konsep biaya itu adalah: 

1. Konsep-konsep biaya berdasar klasifikasi secara natural 

 Biaya jasa pelayanan kesehatan, adalah  biaya-biaya yang diperlukan 

untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemberi jasa, baik kepada pasien rawat 

menginap maupun kepada pasien rawat jalan. 

Biaya ini terdiri dari tiga unsur biaya yaitu : 

1) Biaya bahan langsung adalah biaya atas bahan-bahan yang diperlukan 

dalam proses pelayanan jasa kesehatan dan secara langsung (dengan 

mudah) dapat diklasifikasikan dengan jasa kesehatan tersebut, 

contohnya : obat-obatan, bahan kimia, dan sebagainya. 

2) Biaya tenaga kerja langsung, adalah biaya gaji atau upah atas tenaga 

kerja yang diperlukan dalam proses pelayanan jasa kesehatan secara 
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langsung data diidentifikasikan dalam jasa tersebut, contohnya gaji 

dokter, para medis dan sebagainya. 

3) Biaya overhead  adalah  biaya jasa pelayanan kesehatan lainnya yang 

tidak termasuk biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung 

atau dengan kata lain adalah biaya-biaya tidak langsung,  

 Biaya administrasi dan umum, adalah biaya-biaya yang diperlukan 

untuk menyelengarakan administrasi rumah sakit, misalnya administrasi 

keuangan, pembukuan, kesekretariatan, dan biaya-biaya lainnya untuk 

membiayai rumah sakit sebagai suatu rumah tangga seperti keamanan, 

personalia dan sarana umum lainnya. 

2. Konsep-konsep biaya berdasarkan hubungan dengan suatu departemen 

a. Biaya departemen  langsung (Direct department cost) adalah biaya yang 

dapat dibebankan secara langsung kepada suatu departemen (unit 

organisasi) tertentu sebagai suatu pusat biaya (cost center), baik pusat biaya 

bagian produksi (Producing department) maupun pusat biaya penunjang 

(Service department) 

b. Biaya departemen tidak langsung dibebankan kepada suatu departemen 

tertentu, tetapi harus dibebankan ke masing-masing departemen yang 

dibebani biaya tersebut berdasarkan suatu basis tertentu. 

 Berdasar uraian di atas maka dapat diketahui bahwa biaya merupakan 

pengukur, dalam unit moneter, suatu sumber ekonomis yang digunakan atau 

dikorbankan untuk tujuan tertentu. 



 

 

 

18 

 

 

 

 Biaya yang ada dalam  rumah  sakit merupakan suatu  sumber daya yang 

dapat digunakan oleh rumah sakit tersebut dalam  upaya memberikan  pelayanan 

kesehatan seperti obat-obatan, tenaga dokter dan biaya tidak langsung, berdasar 

ilustrasi di atas maka dapat diketahui bahwa biaya yang ada dalam organisasi 

kesehatan menurut klasifikasinya ada tiga macam  biaya yaitu  biaya bahan, biaya 

tenaga kerja dan biaya overhead (Dinkes, 2006:230). 

 Berdasar keterkaitannya dengan proses pengobatan, tenaga kerja dan biaya 

overhead pabrik. Biaya yang ada dalam rumah sakit yang berkaitan dengan proses 

pengobatan seperti obat-obatan, tenaga kerja langsung disebut biaya langsung, 

sedangkan yang tidak langsung adalah biaya overhead.  

 

2.4. Analisis Biaya, Tarif,  Pengalokasian dan Metode Alokasi 

2.4.1. Analisa Biaya 

 Analisa biaya menurut Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi UI  

(1981:7) tentang analisa biaya rumah sakit adalah sebagai berikut “Analisa biaya 

rumah sakit meliputi metode-metode perhitungan biaya yang telah dikorbankan 

oleh sebuah rumah sakit dalam rangka menghasilkan jasa pelayanan kesehatan 

selama periode tertentu, baik biaya secara total maupun biaya per unit”. 

 Selanjutnya menurut Dinkes (2006:189) “analisa biaya yang ada di rumah 

sakit ditentukan berdasar sejarah harga pelayanan, seperti jumlah hari pasien dan 

prosedurnya”.  Biaya setiap prosedur dan hasil utamanya merupakan dasar bagi 

stabilitas keuangan disetiap lembaga perawatan kesehatan. Tanpa informasi yang 

akurat penyedia layanan kesehatan akan menghadapi resiko keuangan ketika 
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membuat keputusan dalam jangka panjang. Sehingga analisa biaya dapat 

dikatakan sebagai suatu proses kegiatan untuk memperoleh biaya total maupun 

biaya satuan yang telah dikorbankan untuk memproduksi suatu barang atau jasa 

pelayanan. 

2.4.2. Tarif Pelayanan Jasa Rumah Sakit 

Dalam memberikan pelayanan jasa pihak rumah sakit harus menentukan 

standar biaya yang akan ditanggung oleh pemakai jasa, yang lazim disebut tarif. 

Dan definisi tarif adalah : 

1. Tarif adalah nilai suatu jasa pelayanan rumah sakit dengan sejumlah uang. 

Berdasarkan  nilai tersebut rumah sakit bersedia memberikan jasa kepada 

pasien (Depkes RI, 1993). 

2. Tarif adalah harga dalam nilai uang yang harus dibayar oleh konsumen 

untuk memperoleh suatu komoditi, yaitu barang atau jasa. Dalam 

mekanisme pasar yang murni, tarif biasanya ditentukan oleh interaksi 

antara demand dan supply (Kotler, 1993). 

2.4.3. Pengalokasian Biaya 

 Pada dasarnya alokasi biaya adalah pendistribusian suatu biaya ke 

beberapa bagian/departemen yang telah menikmati fasilitas tertentu. Biaya-biaya 

dari fasilitas yang dinikmati oleh dua departemen atau lebih biasanya merupakan 

biaya umum seperti biaya penyusutan gedung atau dapat juga berupa biaya dari 

pusat biaya bagian penunjang yang distribusikan kepada pusat biaya bagian 

produksi yang telah mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh bagian penunjang 

tersebut.   



 

 

 

20 

 

 

 

 Dalam mengalokasikan biaya dari bagian penunjang ke bagian produksi 

harus mendasarkan pada alokasi yang tepat, bagaimana proses pendistribusian 

atau  pengalokasian biaya pada rumah sakit, seperti diuraikan oleh Deakin dan 

Maher (1999:99) sebagai berikut : 

Pusat Biaya Penunjang Dasar Alokasi Biaya 

- Penyusutan gedung 

- Penyusutan peralatan 

 

- Kesehatan dan kesejahteraan 

karyawan 

- Administrasi 

- Pemeliharaan dan repair 

- Pencucian 

- Rumah tangga 

- Dapur 

 

- Pencatatan medis 

- Farmasi 

- Luas lantai tiap bagian 

- Nilai rupiah peralatan pada tiap 

tiap bagian 

- Upah kotor tiap bagian 

 

- Akumulasi biaya tiap bagian 

- Luas lantai tiap bagian 

- Jumlah berat yang dicuci 

- Jumlah jam pelayanan 

- Jumlah porsi makanan yang 

dikeluarkan 

- Jam kerja tiap bagian 

- Harga obat yang dikeluarkan 

 

 Biaya dapat ditentukan berdasar metode sejarah harga pelayanan, seperti 

jumlah hari pasien dan prosedurnya, jenis hasil yang diperoleh dapat digunakan 

sebagai basis analisis biaya, seperti DRG atau jenis khusus hari pada pasien 

(Dinkes, 2006:189). Biaya setiap prosedur dan hasil utamanya merupakan dasar 

bagi stabilitas keuangan di setiap lembaga perawatan kesehatan. Tanpa ada 

informasi yang akurat penyedia layanan kesehatan akan menghadapi resiko 

keuangan terutama dalam menghadapi keputusan dalam konteks jangka panjang, 

di mana biaya penyediaan layanan sebenarnya merupakan komponen utama dari 

beban pelayanan. 

2.4.4. Metode Alokasi Biaya 
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 Alokasi biaya merupakan suatu tindakan pendistribusian suatu biaya ke 

beberapa bagian atau departemen yang telah menikmati fasilitas tertentu. Biaya-

biaya dari fasilitas yang dinikmati oleh masing-masing departemen biasanya 

merupakan  biaya umum (Common cost) seperti biaya penyusutan, biaya dari 

pusat biaya bagian  penunjang  yang didistribusikan  kepada pusat biaya bagian 

produksi yang telah diberikan fasilitas oleh bagian penunjang tersebut. 

 Bagaimana biaya tersebut dialokasikan khususnya dari departemen 

penunjang ke departemen  produksi,  namun perlu diketahui bahwa untuk biaya 

bahan dan biaya tenaga kerja langsung pada dasarnya tidak perlu dialokasikan 

karena sudah jelas menjadi biaya tetap pada bagian produksi sehingga yang perlu 

dialokasikan adalah biaya overhead atau biaya tidak langsung di rumah sakit. 

 Prosedur yang lazim dilakukan untuk mengalokasikan biaya overhead yang 

ada pada suatu bentuk usaha kepada departemen yang dilayani menurut Usry 

(2006:427) ada 3 metode yaitu: 1) metode langsung, 2) metode bertahap, dan 

metode aljabar. 

 Metode langsung juga disebut dengan metode distribusi langsung, dalam 

metode ini biaya overhead tiap-tiap bagian/pusat biaya bagian penunjang 

dialokasikan secara langsung ke bagian/pusat biaya bagian produksi yaitu 

pelayanan kesehatan dan tidak dialokasikan ke bagian atau pusat biaya bagian 

penunjang lainnya. Metode langsung merupakan metode yang dapat dikatakan 

metode sederhana dan tidak membutuhkan waktu banyak, dapat digunakan pada 

organisasi kecil di mana saja yang dihasilkan bagian penunjang hanya dinikmati 

oleh bagian produksi saja. 
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 Metode bertahap disebut juga sebagai metode urutan alokasi yang diatur, 

diuraikan oleh Matz and Usry (2006:431) bahwa dalam metode ini dilakukan 

dengan mentransfer beban atau  biaya berdasar urutan departemen yang telah 

ditentukan. Dasar yang utama dalam penggunaan jasa tersebut oleh bagian 

produksi atau departemen lainnya. Untuk menggunakan metode ini terlebih 

dahulu ditentukan metode mana yang akan ditutup terlebih dahulu, karena tidak 

akan ada lagi distribusi ke departemen tersebut setelah didistribusikan.  

 Metode aljabar atau sering disebut sebagai metode simultan, menawarkan 

suatu cara penyelesaian lengkap atas keterkaitan pelayanan diantara berbagai 

departemen jasa. Dalam metode aljabar ini ada yang menyebutnya sebagai metode 

distribusi ganda yang mana dalam alokasi biaya memerlukan alokasi biaya dari 

pusat biaya bagian penunjang produksi dalam hal ini pelayanan kesehatan maupun 

ke pusat biaya bagian penunjang lainnya, tidak seperti pada kedua metode yang 

terdahulu dalam metode ini menuntut proses alokasi biaya yang timbal balik 

antara pusat biaya bagian penunjang pada pusat biaya produksi. 

 Sedangkan dalam akuntansi kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas 

Kesehatan (2006:211) metode yang digunakan untuk alokasi biaya rawat inap 

yang ada dalam Rumah Sakit dapat dibedakan menjadi : 

1. Metode top down costing 

2. Metode Bottom up costing  

 Metode top down costing merupakan metode yang menghitung biaya 

program untuk menghasilkan output dengan mengalokasikan seluruh biaya 
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operasional penyedia layanan kesehatan kepada setiap bagian yang menyediakan 

jasa perawatan. 

  Top down costing, menggunakan beberapa indikator untuk mengalokasikan 

seluruh biaya, termasuk biaya overhead, ke masing-masing DRG. Metode ini 

menggunakan informasi utama dari rekening atau data keuangan rumah sakit yang 

telah ada.  Langkah pertama adalah mengidentifikasi pengeluaran-pengeluaran 

rumah sakit yang terkait dengan penyediaan layanan rawat inap. Langkah 

selanjutnya adalah mengklasifikasikan pengeluaran-pengeluaran tersebut ke 

masing-masing cost center seperti bangsal rawat inap (wards), gaji dan jasa medis 

tenaga medis dan  paramedis (medical salaries), ruang operasi (operating room), 

bahan dan barang farmasi (pharmacy), radiologi (radiology), patologi 

(pathology), dan pekerja sosial serta unit-unit biaya lain yang terkait dengan 

penyediaan layanan kesehatan.  Pada pendekatan ini, biaya per pasien akan 

terdistribusi sesuai bobot pelayanan yang telah ditetapkan sebelumnya (service 

weights) berdasarkan nilai relatif masing-masing komponen biaya perawat, 

patologi, pencitraan (imaging), perawatan intensif (ICU), dan biaya ruang operasi 

untuk seluruh DRG. Seluruh biaya overhead  secara bersama-sama akan 

dialokasikan berdasarkan lama rawat (length of stay) pasien. Beberapa peneliti 

mengungkapkan bahwa untuk mengaplikasikan top down costing, terlebih dahulu 

perlu mengidentifikasi unit-unit yang ada di dalam rumah sakit sesuai struktural 

organisasi operasional rumah sakit. Secara umum, unit-unit yang ada di rumah 

sakit dapat dikategorikan ke dalam pusat biaya overhead (overhead cost centres), 
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pusat biaya perantara (intermediate (ancillary) cost centres), dan pusat biaya 

pelayanan pasien (patient care (Final) cost centres.  

 Metode bottom up costing merupakan metode untuk menghitung biaya 

setiap jenis pelayanan yang diberikan kepada pasien. Pada penerapan biaya ini 

pada kecenderunganya akan lebih mahal dibandingkan dengan menghitung biaya 

dengan menggunakan metode satunya. 

 Pendekatan Bottom Up Costing, pendekatan Clinical costing, sebagai 

penjabaran metode bottom up costing, mencakup pengumpulan data tentang 

layanan-layanan yang diterima oleh pasien secara individual, seperti patologi, 

radiologi, fisioterapi, dan keperawatan. Data-data tersebut selanjutnya akan 

dikonversikan ke dalam nilai biaya per pasien menggunakan ukuran-ukuran relatif 

antara elemen-elemen biaya dan jenis- jenis layanan. Penentuan ukuran-ukuran ini 

kadang tidak didapatkan dari pengumpulan data di rumah sakit, maka terkadang 

dikembangkan nilai ukuran relative value units (RVUs). Salah satu metode 

bottom up costing yang banyak digunakan adalah activity based costing (ABC). 

ABC adalah suatu metodologi pengukuran biaya dan kinerja atas aktivitas, 

sumber daya, dan objek biaya. ABC memiliki dua elemen utama, yaitu 

pengukuran biaya (cost measures) dan pengukuran kinerja (performance 

measures). Sumber daya-sumber daya ditentukan oleh aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan, sedangkan aktivitas-aktivitas ditentukan berdasarkan kebutuhan yang 

digunakan oleh objek biaya. Konsep dasar ABC menyatakan bahwa aktivitas 

mengkonsumsi sumber daya untuk memproduksi sebuah keluaran (output), yaitu 

penyediaan layanan kesehatan. Melalui pemahaman konsep ABC tersebut di atas, 
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keterkaitan antara service lines, tarif, sumber daya, dan biaya yang dikeluarkan 

penyedia sumber daya dalam kerangka interaksi antara pengguna layanan, rumah 

sakit, dan penyedia sumber daya. Dalam banyak kasus, biaya-biaya terkumpul 

pada sebuah unit dan untuk mengkaitkan biaya–biaya dengan aktivitas-aktivitas 

membutuhkan suatu metodologi pengalokasian yang spesifik. Tiga langkah 

mendasar tersebut digunakan dalam mengimplementasikan sebuah sistem dimana 

unit-unit pelayanan (units of service), program-program (programs), dan pusat-

pusat pertanggungjawaban (responsibility centers) menjadi fokus bagi manajemen 

dalam mengakumulasi biaya. 

2.5. Case Mix di Rumah Sakit 

 Casemix atau  istilah  populer  lainnya Patient Classification System 

(PCS), adalah sistem yang mendeskripsikan perbedaan karakteristik kelompok-

kelompok pasien. Secara lebih spesifik, sistem ini mengkaitkan beberapa 

karakteristik pasien dengan sumberdaya yang dikonsumsi. 

 Case mix merupakan alat informasi kesehatan yang didasarkan pada 

seperangkat klasifikasi episode perawatan pasien yang menggambarkan jumlah 

dan tipe pasien yang dirawat (Dinkes, 2006:209). 

 Klasifikasi case mix ini memudahkan penyedia layanan kesehatan dalam 

memahami pola karakteristik penggunaan sumber daya dan untuk 

mengidentifikasi pola yang biasa terjadi serta menyediakan informasi untuk 

mengelola sumber daya penyedia layanan kesehatan secara lebih baik. 

 Keberadaan case mix sangat penting karena biaya yang terjadi pada rumah 

sakit sering berubah seiring dengan keberadaan sejumlah pasien yang dirawat 
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beserta kebutuhan medisnya. Hal tersebut karena kebutuhan medis merupakan 

kejelasan dari kompleksitas dan intensitas pelayanan yang diterima. Kompleksitas 

berkaitan dengan jenis pelayanan yang diterima pasien dan intensitas berkaitan 

dengan jumlah pelayanan setiap harinya. 

 Dengan adanya case mix maka informasi akan keberadaan pasien, dan 

biaya-biaya yang dibutuhkan akan terbaca dengan cepat, sehingga dalam 

perspektif administrator dan  regulator, case mix digunakan sebagai  indikasi 

bahwa pasien yang  dirawat. Dan  case mix (kompleksitas klinis pasien)  

mensyaratkan  memahami pola karakteristik penggunaan  sumber daya dan 

mengidentifikasi pola yang terjadi secara baik, oleh karena itu case mix menunjuk 

pada suatu permintaan pasien akan intensitas sumber daya terjadi terhadap 

institusi. 

 Prinsip klasifikasi case mix (Depkes, 2006:209) adalah : 

1. Homogenitas penggunaan sumber daya masing-masing kelas 

2. Pengumpulan dan pemisahan yang berarti secara klinis 

3. Menimbulkan jumlah kelas praktis untuk tujuan dan konteks klasifikasi 

4. Mendefinisikan kelompok berdasarkan data yang tersedia secara rutin. 

 Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa case mix penting dalam upaya 

memberi pelayanan kepada pasien, dengan case mix maka ukuran dapat diperoleh 

dari informasi yang terpercaya, ukuran dapat dihitung denan ukuran yang tidak 

dapat dimanipulasi, ukuran dapat diterima oleh dokter dan dapat dipahami oleh 

komunitas penyedia layanan kesehatan serta yang bekerja di dalamnya, dan 
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dengan ukuran yang digunakan tersebut harus membenarkan biaya yang telah 

terjadi. 

 Case-Mix merupakan sistem pembayaran pelayanan kesehatan yang 

berhubungan dengan mutu, pemerataan, jangkauan dalam sistem pelayanan 

kesehatan yang menjadi salah satu unsur dalam pembiayaan kesehatan, serta 

mekanisme pembayaran untuk pasien berbasis kasus campuran. Case-Mix 

merupakan suatu format klasifikasi yang berisikan kombinasi beberapa jenis 

penyakit dan tindakan pelayanan di suatu rumah sakit dengan pembiayaan yang di 

kaitkan dengan mutu dan efektifitas pelayanan. 

 Kelompok pasien dikategorikan berdasarkan variasi karakteristik data :  

1.  Data klinis (contoh: diagnosis, prosedur) 

2.  Data demografis (contoh: usia, jender) 

3. Data sumberdaya yang dikonsumsi (contoh: biaya, lama rawat inap) 

Tergantung dari karakteristik data yang digunakan untuk pengelompokan, hasil 

akhir dari pengelompokan pasien secara klinis akan mirip dan/atau homogen 

sesuai dengan sumberdaya yang dikonsumsi 

 Dalam sistem Case-Mix, terdapat 14 variabel mengenai pasien yang perlu 

dicatat oleh rumah sakit, yaitu : 

1. Identitas Pasien 

2. Tanggal masuk rumahsakit 

3. Tanggal keluar rumah sakit 

4. Lama hari rawatan 

5. Tanggal lahir 

6. Umur ketika masuk rumahsakit (dalam satuan tahun) 

7. Umur ketika masuk rumah sakit (dalam satuan hari) 
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8. Umur ketika keluar dari rumah sakit (dalam satuan hari) 

9. Jenis kelamin 

10 .Status keluar rumah sakit (discharge disposition) 

11. Berat badan baru lahir 

12. Diagnosis utama 

13. Diagnosis sekunder, seperti komplikasi dan komorbiditas 

14. Prosedur atau pembedahan utama 

 

 Dalam sistem Case-Mix, yang menjadi perhatian adalah bauran kasus, yaitu 

apakah diagnosis utama yang ditegakkan pasien serta komplikasi apa yang 

mungkin terjadi akibat diagnosis utama tersebut. Diagnosis utama itu lah yang 

dijadikan acuan untuk menghitung biaya pelayanan. Selain memberikan fokus 

dalam masalah penghitungan biaya, Case-Mix juga memberikan standar nasional 

mengenai berapa biaya yang harus dikenakan untuk diagnosis tertentu. Hal ini 

memberikan kepastian sekaligus transparansi pada masyarakat sebagai pengguna 

jasa pelayanan kesehatan. Dengan demikian, biaya dapat diprediksi, dan 

keuntungan yang diperoleh rumah sakit pun dapat lebih pasti. Pemerataan 

pelayanan kesehatan di Indonesia lebih mungkin untuk tercapai karena adanya 

standardisasi tarif secara nasional. 

 Terdapat tiga fitur utama klasifikasi casemix :  

1. Kebermaknaan klinis : suatu kelompok seharusnya relatif homogen dalam 

penyajian   masalah, proses keperawatan dan keluaran (outcome). Pasien di 

kelompok yang sama seharusnya memiliki kesan kesamaan klinis yang 

ditangkap oleh petugas pelayanan kesehatan yang merawat. 
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2. Penggunaan sumberdaya secara homogeny : kelompok-kelompok casemix 

seharusnya relatif homogen secara internal dan berbeda satu sama lain, dalam 

hal konsumsi sumberdaya. Maka dari itu, pasien dalam kelas yang sama kurang 

lebih memiliki biaya perawatan yang sama. 

3. Jumlah kelompok yang dapat dikelola : Suatu sistem klasifikasi juga 

mensyaratkan jumlah optimal kelompok. Idealnya, jumlah kelompk yang tepat, 

tidak terlalu sedikit atau terlalu banyak. 

  Casemix juga dapat mendeskripsikan aktifitas yang dilakukan oleh 

suatu rumah sakit serta membandingkannya dengan rumahsakit lain dan  

memungkinkan untuk melacak (dengan beragam tingkat keakuratan) biaya 

penyediaan pelayanan kesehatan pada beberapa kelompok pasien. Sistem ini 

memungkinkan manjamen rumah sakit untuk memahami pola karakteristik 

pemanfaatan sumberdaya dan mengidentifikasi pola kebiasaan serta dapat 

menyediakan informasi untuk pengelolaan sumber daya rumahsakit secara 

benar. Sampai saat ini telah dikenal beberapa jenis pendekatan pengukuran 

casemix, diantaranya adalah Disease Staging, Indexation, Information Theory, 

Patient Care Unit, CPHA List A dan Isocost Groups, maka suatu klasifikasi 

casemix memerlukan kombinasi analisa statistik dan ketetapan klinis 

(Commonwealth Department of Human Services and Health, 1994). Casemix 

dapat mendeskripsikan aktifitas yang dilakukan oleh suatu rumahsakit serta 

membandingkannya dengan rumahsakit lain. Akan tetapi sistem casemix yang 

paling banyak dikenal saat ini adalah Diagnosis Related Groups (DRGs), yang 

biasa digunakan untuk mengelompokkan pasien rawat inap. 
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2.6. Diagnosis Related Groups (DRGs) 

 DRG Klasifikasi Diagnosis Related  Groups (DRGs) berasal dari Amerika 

Serikat, dimana DRG dikembangkan pada akhir tahun 1960 an oleh Prof. Bob 

Fetter di Universitas Yale. Sistem DRG didesain untuk mengelompokkan secara 

bersama pasien rawat inap akut yang secara klinis mirip dan memiliki kesamaan 

pola penggunaan sumberdaya. DRG menyediakan cara yang bermakna secara 

klinis untuk menghubungkan jumlah dan tipe pasien yang dirawat dengan 

sumberdaya yang digunakan. Kelompok DRG dihasilkan dari data diagnostik, 

prosedur dan demografis yang secara rutin dikumpulkan pada lembar rekam 

medis pasien rawat inap.  

 Motivasi awal dari pengembangan DRG adalah menciptakan sebuah 

kerangka kerja untuk memantau kualitas pelayanan dan utilisasi pelayanan di 

rumahsakit, serta sebagai suatu cara untuk mengukur dan mengevaluasi keluaran 

(output) sektor pelayanan kesehatan. 

 Diagnosis Related Groups (DRG) merupakan skema klasifikasi pasien 

yang menganggap penyedia layanan kesehatan sebagai perusahaan multihasil, di 

mana hasil pasien yang dirawat atau out put terkait dengan jumlah dan tipe 

perawatan pasien (Dinkes, 2006:210). Dengan kata lain DRG membantu setiap 

instrument pelayanan memiliki sustu kesatuan indentitas sehingga setiap aktifitas 

memiliki acuan biaya yang teridentifikasi. 

 Berdasar definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa DRG digunakan 

untuk berbagai kebutuhan (Dinkes, 2006:211) seperti : 
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Kegunaan DRG adalah : 

1. Dalam administrasi kesehatan data dapat digunakan untuk mendanai 

penyedia layanan kesehatan, rencana pengembangan layanan. 

2. Sebagai dasar pendanaan penyedia layanan kesehatan dan memacu 

efisiensi serta produktivitas. 

3. Para medis dan manajer dapat menggunakan data case mix untuk 

mengevaluasi kualitas perawatan. DRG juga menyediakan kerangka untuk 

memastikan  konsistensi  dalam  perbandingan indikator, seperti tingkat 

daftar ulang, penggunaan sumber daya dan hasil operasi 

Manfaat DRG adalah 

1. Penyedia layanan kesehatan terhindar dari godaan penggunaan yang 

berlebihan, tidak terencana dan salah sahingga biaya kesehatan dapat 

terkendali 

2. Sistem dan beban administrasi pengelola dana serta penyelenggara 

pelayanan kesehatan akan lebih sederhana dan tidak merepotkan, sehingga 

biaya pengelolaan turun. 

3. Dalam system pengelolaan perawatan, dokter dibantu dalam 

mengidentifikasi bagian mana yang membutuhkan peningkatan kualitas. 

Keterbatasan DRG 

1. DRG hanya berhubungan dengan pasien rawat inap, sehingga kualitas  

khususnya bagi pasien yang keluar dari rumah sakit atau penyedia layanan 

kesehatan lainnya dengan cara yang tidak semestinya menjadi rendah 

2. DRG bergantung pada diagnosis dan prosedur yang tercatat, yang bias 

mengalami kesalahan klasifikasi dan pengkodean. 

3. DRG mencerminkan teknologi dan praktek medis pada waktu 

pengembangannya. Oleh karena itu, bagi pengembangan lanjutan atas 

prosedur diagnosis dan model perawatan, DRG harus selalu dievaluasi 

4. DRG mengelompokkan pasien menjadi kategori yang dinyatakan 

homogeny dengan dasar data long of stay (LOS). Oleh karena itu DRG 

bukan merupakan standar tentang apa yang seharusnya dilakukan dan 

bukan merupakan ukuran kualitas perawatan. 
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5. Beberapa pengguna berargumen bahwa LOS merupakan ukuran yang 

kurang cocok untuk mengukur konsumsi sumber daya. 

6. Rumah sakit terdorong untuk memanipulasi pengkodean, yakni mengganti 

kasus individu ke DRG yang didanai lebih baik. 

Kelemahan akibat aplikasi DRG 

1. Rumah sakit dapat mengalihkan pengobatan dari rawat inap menjadi rawat 

jalan, oleh karena itu DRG tidak diterapkan pada pelayanan rawat jalan 

2. Rumah sakit menurunkan rata-rata lama perawatan 

3. Terdapat kecenderungan untuk mengklasifikasikan kembali pasien ke 

diagnosis yang lebih mahal. 

 

 Sistem DRG di Indonesia, merupakan suatu metode pengelompokan kasus 

yang dapat digunakan sebagai acuan estimasi biaya layanan kesehatan yang harus 

dibayar oleh pasien. Dalam hal ini, DRG akan dipandang sebagai sebuah objek 

perhitungan biaya.  

 Terminologi biaya layanan dalam pembahasan ini adalah besaran nilai 

rupiah yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh pasien maupun penjamin pasien 

atas suatu tindakan atau episode perawatan pasien kepada rumah sakit sebagai 

penyedia layanan kesehatan.  

 Terminologi biaya dari sudut pandang pasien sebagai pembeli layanan 

tersebut diatas, seringkali rancu dengan terminologi biaya dari sudut pandang 

rumah sakit sebagai pembeli sumber daya. Kandungan biaya pada terminologi 

biaya layanan kesehatan dari sudut pandang pasien sebagai pembeli layanan tentu 

lebih luas dibanding kandungan biaya pada terminologi biaya perawatan dari 

sudut pandang rumah sakit sebagai pembeli sumber daya. Pada sudut pandang 

rumah sakit sebagai pembeli sumber daya,  kandungan biaya mencakup besaran  
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nilai rupiah yang dikeluarkan rumah sakit atas konsumsi seluruh sumber daya 

yang digunakan baik yang bersifat recurrent cost maupun capital cost dalam 

aktivitas-aktivitas operasional maupun non-operasional rumah sakit dalam rangka 

penyediaan layanan kesehatan. Sedangkan kandungan biaya jika ditinjau dari 

sudut pandang pasien sebagai pembeli layanan kesehatan, biaya mencakup 

besaran nilai rupiah yang dibutuhkan sebagai nilai ganti ekonomis atas layanan 

kesehatan yang telah diberikan rumah sakit, baik yang dibayar oleh pasien 

langsung (out of pocket), penjamin (insurance), maupun subsidi. Cakupan biaya 

yang terakhir lebih mengacu pada besaran tarif yang dikenakan rumah sakit atas 

layanan kesehatan yang disediakannya, yang tidak lain adalah sumber pendapatan 

rumah sakit. 

 Elemen yang terkandung dalam tarif adalah biaya (sudut pandang rumah 

sakit sebagai pembeli sumber daya) dan margin. Margin adalah selisih antara tarif 

dan biaya. Nilai margin dapat bernilai positif, yaitu tarif lebih besar dari biaya 

atau seringkali disebut gain, namun dapat pula bernilai negatif, yaitu tarif lebih 

kecil dari biaya atau disebut loss. 

 Hasil wawancara Waspada Online kepada Mentri Kesehatan Kabinet 

Gotong Royong, Ahmad Sujudi (Sujudi A, 2004), didapatkan poin-poin sebagai 

berikut: 

1. Selama ini metode pembayaran pemberi pelayanan kesehatan DRG Diagnostic 

Related Group (khususnya rumah sakit) masih dalam taraf pengembangan.  
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2. Upaya pengembangan DRG yang dilakukan secara konvensional dengan studi 

analisis sulit dilakukan karena ketidak sempurnanya  rekam medik dan standar 

pelayanan termasuk satuan biaya. 

3.  Pelaksanaan DRG sebagai standar tarif rumah sakit di Indonesia telah dijajaki 

sejak tahun 1995, namun secara lebih intensif baru dibahas pada tahun 2000. 

Karenanya pengambangan DRG saat ini dilakukan dengan upaya  short cut, 

yaitu adopsi DRG yang dianut beberapa negara tetangga (Australia, 

Singapura) untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian kasus, bauran kasus dan 

satuan biaya. 

4. Untuk maksud tersebut, telah dibentuk Tim pengembangan DRG dengan 

upaya short cut terdiri dari lintas sektoral dan lintas program, profesi terkait 

(Depkes, IDI, profesi lain, Perhimpunan Rumah sakit, dan lain-lain).  

5. Untuk dapat terlaksananya penyusunan DRG ada beberapa prasyarat yang 

harus dipenuhi oleh rumah sakit diantaranya;  harus ada prosedur baku 

(Profesional Conduct), Harus ada kesepakatan tindakan apa dan kasus apa 

serta menjadi kewenangan siapa, kesepakatan penentuan bobot tindakan, 

tersedianya rekam medik yang lengkap dan benar, serta perhitungan unit 

biaya. 

6. Penyusunan DRG memang bukan hal yang mudah, langkah yang harus 

ditempuh masih cukup panjang dan masih memerlukan effort, baik biaya 

maupun pemikiran yang harus disediakan. 
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2.7. Activity Based Costing (ABC) Sistem 

2.7.1. Latar Belakang Munculnya ABC System 

Persaingan antar perusahaan menyebabkan perusahaan menciptakan 

produk yang beraneka ragam sehingga menyebabkan sistem biaya yang 

digunakan tidak memadai lagi, sehingga diperlukan sistem biaya yang baru yang 

dapat mengatasi keusangan dari sistem biaya yang lama. 

Menurut Mowen dan Hansen dalam bukunya Management Accounting 

dikatakan penyebab keusangan tersebut adalah: 

Symptoms of Outdated Cost System: 

1. Outcome of bid is difficult to explain. 

2. Competitors prices appear unrealistically low. 

3. Product that are difficult to produce show high product. 

4. Operational manager want to drop products that appear profitable. 

5. Profit margins are hard to explain. 

6. The company has a highly profitable niche all to itself. 

7. Costumers do not complain about price increases. 

8. The accounting departement spends a lot of time a spesial project. 

9. Some departement are using their own accounting system. 

10. Product cost change because of change in financial reporting regulation. 

 Supriyono juga mengungkapkan hal yang sama tentang gejala-

gejala sistem akuntansi biaya yang telah usang, yaitu: 

1. Hasil penawaran sulit untuk dijelaskan 

2. Harga jual yang ditetapkan pesaing sangat rendah 

3. Produk yang sulit untuk diproduksi menghasilkan laba yang tinggi 

4. Manajer operasional ingin menghentikan produk yang tampaknya dapat 

menghasilkan laba 

5. Laba sulit dijelaskan 
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6. Perusahaan mempunyai posisi profitabilitas yang tinggi untuk produk yang 

hanya dijualnya sendiri (tidak ada pesaing) 

7. Para pelanggan tidak mengeluh atas kenaikan laba 

8. Departemen akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk proyek-proyek 

khusus 

9. Beberapa departemen menggunakan sistem akuntansinya sendiri 

10. Biaya produk berubah karena adanya perubahan dalam peraturan laporan 

keuangan 

 

Dari berbagai macam gejala-gejala keusangan sistem biaya yang 

disebutkan diatas maka diperlukan satu sistem biaya lain yang sesuai dengan 

keadaan saat ini. 

Activity-Based Costing di gunsksn untuk mengambil keputusan yang 

mempengaruhi biaya tetap sebaik biaya variable, sehingga konsekuensinya dari 

perbedaan ini bahwa “praktik terbaik” ABC berdeda dalam beberapa hal dengan 

akuntansi biaya tradisional. Di jelaskan oleh Garrison, (2006:441). Dalam ABC 

(activity-based costing) : 

1. Biaya produksi dan non produksi dibebankan ke produk. 

2. Beberapa biaya produksi tidak dimasukan ke biaya produk. 

3. Ada sejumlah pul biaya overhead, setiap pul dialokasika ke produk dan 

objek perhitungan biaya (costing) lainya dengan menggunakan ukuran 

aktifitas masing-masing yang khusus. 

4. Basis alokasi biasanya berbeda dengan basis alokasi dalam sistem 

akuntansi biaya tradisional. 

5. Tarif overhead atau tarif aktifitas disesuaikan dengan kapasitas aktifitas 

dan bukannya dengan kapsitas yang dianggarkan. 
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Salah satu sistem ini adalah ABC (Activity-Based Costing) system yang 

akan dijelaskan pada bab ini. 

2.7.2. Pengertian Activity-Based Cost (ABC) System 

Hansen dan Mowen memberikan definisi : “An activity-based cost (ABC) 

System is one that first traces cost to activities and then to product.” 

Definisi tersebut sama dengan yang dikatakan oleh Supriyono bahwa 

“Sistem biaya yang berdasar aktivitas {activity-based cost (ABC) system} adalah 

sistem yang terdiri atas dua tahap yaitu pertama melacak biaya pada berbagai 

aktivitas, dan kemudian ke berbagai produk.” (Supriyono, 2004:218) 

Suatu definisi yang berbeda diungkapkan oleh Amin, bahwa : “Activity-

Based Costing adalah suatu sistem informasi yang memelihara dan memproses 

data terhadap aktivitas suatu perusahaan dan obyek biaya/cost objects (seperti 

produk).” (Tunggal, 2000:144) 

Charles T. Hongren dan Sundem, Sratton mengatakan bahwa: “acitivity-

based accounting is a system that first accumulates the costs of each activuty of 

an organization and then applies the cost of activities to the products, services, or 

other cost objects using appropriate cost drivers.” (Charles T and Stratton, 

1996:502). 

Sedangkan definisi yang disampaikan oleh Mas’ud, (2006:223) adalah: 

“Pada intinya akuntansi biaya berbasis aktivitas memberikan cara pembebanan 

biaya tidak langsung produksi berdasarkan aktivitas yang membuat produk 

bertambah nilainya.”  
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Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa: activity-based cost 

(ABC) system adalah sistem pengumpulan dan pemrosesan data terhadap aktivitas 

sebagai penyebab timbulnya biaya. 

Hongren dan Sundem mengatakan bahwa : “Most cost drivers are measure 

of the number of transactions involved in a particular activity. Therefore, activity-

based costing is also called transaction-based costing.” (Hongren dan Sundem, 

2006:503).  

Menurut Garrison (2006:440), mengatakan perhitungan biaya berdasarkan 

aktifitas- activity based costing adalah metode perhitungan biaya yang dirancang 

untuk menyediakan informasi biaya bagi manajer untuk keputusan startegis dan 

keputusan lainya yang mungkin akan mempengaruhi kapasitas dan juga biaya 

‘tetap’. 

 

2.7.3. Konsep Dasar Activity Based-Costing system 

Activity Based-Costing system merupakan suatu sistem akuntansi yang 

memiliki dasar acuan aktifitas – aktifitas yang dilakukan untuk memperoleh 

produk atau jasa. Activity Based-Costing system menyediakan informasi tentang 

suatu aktifitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktifitas – 

aktifitas tersebut. Sedangkan aktifitas adalah setiap kejadian atau transaksi yang 

terjadi dan merupakan pemicu biaya (cost driver). Pemicu ini bertindak sebagai 

faktor penyebab dalam pengeluaran biaya dan organisasi.  
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Gambar 2.1 

Konsep Dasar Activity Based Costing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hansen, Don .R. dan Maryanne, M. Mowen, 2005 

 

2.7.4. Struktur system ABC 

Desain ABC difokuskan pada kegiatan, yaitu apayang dilakukan oleh 

tenaga kerja dan peralatan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kegiatan 

adalah sesuatu yang memerlukan suatu sumberdaya dalam perusahaan. Dengan 

memusatkan perhatian pada kegiatan dan bukannya departemen atau fungsi, maka 

system ABC akan dapat menjadi media untuk memahami, memanajemeni dan 

memperbaiki suatu usaha. Ada dua asumsi penting yang mendasari Metode 

Activity Bace-Costing, yaitu : 

 

 

 

Resource 

Activities 

Cost Object 

Cost Driver Performance 
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1. Aktifitas sebagai pemicu terjadinya biaya  

Metode ini bahwa sumber daya pembantu atau sumber daya tidak 

langsung menyediakan kemampuanya untuk melaksanakan kegiatan 

bukan sekedar penybab timbulnya biaya. 

2. Produk atau Pelanggan 

Produk penyebab timbulnya permintaan atas dasar aktifitas untuk 

membuat produk atau jasa yang diperlukan berbagai kegiatan yang  

menimbulkan sumber daya untuk melaksanakan aktifitas tersebut. 

 

2.7.5. Syarat Penerapan Sistem Activity-Based Costing 

Dalam penerapannya, penentuan harga pokok dengan menggunakan sistem 

ABC mensyaratkan tiga hal: 

1.  Perusahaan mempunyai tingkat diversitas yang tinggi 

Sistem ABC mensyaratkan bahwa perusahaan memproduksi beberapa 

macam produk atau lini produk yang diproses dengan menggunakan 

fasilitas yang sama. Kondisi yang demikian tentunya akan menimbulkan 

masalah dalam membebankan biaya ke masing-masing produk. 

2. Tingkat persaingan industri yang tinggi 

Yaitu terdapat beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang sama 

atau sejenis. Dalam persaingan antar perusahaan yang sejenis tersebut 

maka perusahaan akan semakin meningkatkan persaingan untuk 

memperbesar pasarnya. Semakin besar tingkat persaingan maka semakin 
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penting peran informasi tentang harga pokok dalam mendukung 

pengambilan keputusan manajemen. 

3.  Biaya pengukuran yang rendah 

Yaitu bahwa biaya yang digunakan system ABC untuk menghasilkan 

informasi biaya yang akurat harus lebih rendah dibandingkan dengan 

manfaat yang diperoleh (Supriyono, 1994:664-665).  

Ada dua hal mendasar yang harus dipenuhi sebelum kemungkinan  

penerapan metode ABC, yaitu (Supriyono, 2002: 247)  

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 sisitem 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 konsumsi antar aktivitas sama, itu artinya semua 

biaya overhead yang terjadi bisa diterangkan dengan satu pemicu biaya. 

Pada kondisi ini penggunaan system ABC justru tidak tepat karena sistem 

ABC hanya dibebankan ke produk dengan menggunakan pemicu biaya 

baik unit maupun non unit (memakai banyak cost driver). Apabila 

berbagai produk rasio konsumsinya sama, maka sistem akuntansi biaya 
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tradisional atau sistem ABC membebankan biaya overhead dalam jumlah 

yang sama. Jadi perusahaan yang produksinya homogen (diversifikasi 

paling rendah) mungkin masih dapat mengunakan sistem tradisional tanpa 

ada masalah. 

2.7.6. Klasifikasi Biaya Berdasar Perilaku 

Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan atau perilaku 

biaya, biaya dapat digolongkan menjadi : “biaya variabel, biaya semi variabel, dan 

biaya semi tetap serta biaya tetap”. (Mulyadi, 2000:13).  

 Sedangkan klasifikasi biaya berdasar perilaku biaya menurut Mulyadi 

(2005:15) terdiri dari “1) biaya variabel, 2) biaya semivariabel, 3) biaya semifixed 

dan biaya tetap”. 

1)  Biaya variabel  

merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan 

perusahaan volume kegiatan. 

Menurut Garisson (2006:66) biaya variabel merupakan biaya yang 

jumlahnya berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat 

aktifitas. Jika aktifitasnya dilipat duakan, total biaya variabel juga akan 

berlipat dua, jika aktifitas naik 10% maka total biaya variabel akan 

naik juga sebesar 10%. 

2) Sedangkan biaya semi variabel merupakan biaya yang berubah tidak 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan, biaya semi variabel 

mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel.  
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Dikatakan oleh Garisson (2006:270) biaya semi variabel adalah biaya 

yang terdiri atas elemen biaya variabel maupun biaya tetap, biaya semi 

variabel juga dikenal dengan biaya campuran (mixed). Selanjutnya 

biaya semifixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan 

tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume 

produksi tertentu. 

3) Biaya tetap merupakan merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap 

dalam kisar kegiatan tertentu. Berubah bila melebihi kapasitasnya. 

Hubungan antara hirarki biaya dengan aktifitasnya pada beberapa 

tingkatan atau kelompoknya. 

2.7.7. Pembebanan Biaya Overhead pada Activity-Based Costing  

Pada Activity-Based Costing meskipun pembebanan biaya-biaya overhad 

pabrik 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, 1991:269-270).  

Activity-Based costing menggunakan lebih banyak cost driver bila 

dibandingkan dengan sistem pembebanan biaya pada akuntansi biaya tradisional.  

Sebelum sampai pada prosedure pembebanan dua tahap dalam Activity-Based 

Costing perlu dipahami hal-hal sebagai berikut:  
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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 

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 proposional untuk semua produk. 

 

2.7.8. Kapan ABC System Digunakan 

ABC System merupakan sistem yang akan mampu memberikan 

informasi ataupun cara pengalokasian biaya overhead dan biaya-biaya tambahan 

yang terkait secara akurat dalam perhitungan harga pokok produksi. Dalam 

menggunakan Activity-Based Costing System terlebih dahulu perlu menaksir 

manfaat yang akan diperoleh dengan biaya yang berkaitan dengan penerapan 

sistem ABC. 
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Menurut Garrison ada beberapa tahapan untuk menerapkan ABC : 

1. Mengidentifikasikan dan mendefinisikan aktifitas dan pul aktifitas. 

2. Bila mungkin, menelusuri biaya overhead secara langsung ke 

aktifitas dan objek biaya. 

3. Membebankan biaya ke pul biaya aktifitas. 

4. Menghitung tarif aktifitas. 

5. Membebankan biaya ke objek biaya dengan menggunakan  tarif  

aktifitas dan ukuran aktifitas. 

6. Menyiapkan laporan manajemen. 

 

Menurut Supriyono, dua hal yang mendasar harus dipenuhi sebelum 

kemungkinan penerapan ABC System, yaitu : 

1. Biaya-biaya berdasar non unit harus merupakan prosentase signifikan dari 

biaya overhead. Jika biaya-biaya ini jumlahnya kecil, maka sama sekali 

tidak ada masalah dalam pengalokasiannya pada tiap produk. 

2. Rasio-rasio konsumsi antara aktivitas berdasar non unit harus berbeda, jika 

berbeda. Jika berbagai produk menggunakan semua aktivitas overhead 

dengan rasio yang rata-rata kira-kira sama, maka tidak ada masalah jika 

cost driver berdasarkan unit yang digunakan untuk mengalokasikan semua 

biaya overhead pada setiap produk. Jika berbagai produk rasio 

konsumsinya sama. Maka sistem konvensional atau system ABC 

membebankan dalam jumlah yang sama. Jadi perusahaan yang produknya 

homogen (diversifikasi produk rendah) mungkin dapat menggunakan 

sistem konvensional tanpa ada masalah. (Supriyono, 2004 : 247-248) 

 

2.7.9. Manfaat ABC System Digunakan 

Charles T. Horngren menyebutkan sistem kalkulasi berdasar aktifitas 

berfokus  pada aktifitas-aktifitas individu sebagai objek biaya fundamental. 

Sistem ABC mengklasifikasikan biaya berbagai aktifitas ke dalam hierarki biaya – 
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biaya tingkatunit output, biaya tingkat batch, biaya pendukung yang berkaitan dan 

biaya pendukung fasilitas. Dan biaya tingkat batch ini berkaitan dengan biaya 

aktifitas kelompok unit produk atau jasa.  

  Halim dan  Subroto mengatakan bahwa : Sistem ABC diakui sebagai sistem 

manajemen biaya yang baru yang menggantikan sistem akuntansi biaya lama, 

karena mempunyai manfaat-manfaat sebagai berikut : 

1) Mendorong perusahaan-perusahaan untuk membuat perencanaan secara 

spesifik atas aktivitas-aktivitas dan sumberdaya untuk mendukung tujuan 

strategis. 

2) Memperbaiki sistem pelaporan dan memperluas ruang lingkup informasi 

tidak hanya berdasarkan unit-unit organisasi tertentu. Sistem pelaporan yang 

dimaksud lebih luas di sini meliputi interdependensi antara satu unit dengan 

unit yang lain. 

3) Dengan adanya interdependensi akan dapat mengenal aktivitas-aktivitas 

yang perlu dielementasi dan yang perlu dipertahankan. 

4) Penggunaan aktivitas-aktivitas sebagai pengidentifikasi yang alamiah akan 

lebih memudahkan pemahaman bagi semua pihak yang terlibat dalam 

perusahaan. 

5) Lebih berfokus pada pengukuran aktivitas yang non-finansial. 

6) Memberikan kelayakan dan kemampuan untuk ditelusuri atas pembebanan 

biaya overhead terhadap biaya produksi dengan menggunakan pemandu 

biaya sebagai basis alokasi. 

7) Memberi dampak pada perencanaan strategis, pengukuran kinerja, dan 

fungsi manajemen yang lain. 

8) Memberikan kemampuan untuk semakin mengerti bahwa dampak teknologi 

manufaktur yang semakin canggih memerlukan aktivitas-aktivitas baru dan 

berbeda dari yang lama. 

9) Mendorong perusahaan untuk merancang sistem agar lebih fleksibel 

terhadap perubahan lingkungan manufaktur. (Halim dan Subroto, 2001:52) 
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Supriyono juga mengungkapkan manfaat yang ditawarkan oleh sistem ABC, 

yaitu: 

(1) Penentuan harga pokok produk yang lebih akurat. 

(2) Meningkatkan mutu pembuatan keputusan. 

(3) Penyempurnaan perencanaan strategik. 

(4) Kemampuan yang lebih baik untuk mengelola (memperbaiki secara 

kontinyu) aktivitas-aktivitas. (Supriyono, 2004:247) 

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dengan penerapan sistem 

penentuan harga pokok berbasis aktivitas oleh perusahaan, antara lain: 

(1) Pengambilan keputusan lebih baik karena lebih informatifnya harga pokok 

produk yang lebih akurat dan informatif akan membantu manajer 

mengurangi resiko dalam pengambilan keputusan. Informasi harga pokok 

yang akurat akan mendukung penentuan harga jual, bauran produk dan 

analisa profitabilitas lini produk yang baik 

(2) Memperbaiki kebijakan dalam mengelola aktivitas-aktivitas yang memacu 

biaya overhead pabrik, dengan cara: 

1. Mengidentifikasi kinerja aktivitas untuk menemukan peluang 

perbaikan. 

2. Membantu menyusun prioritas penyempurnaan terhadap kinerja 

aktivitas pada program penyempurnaan kualitas dan sistem persediaan 

tepat waktu. 

3. Membantu menilai realisasi program perbaikan yang bersinambung 

terhadap aktivitas-aktivitas. 

 

 Memudahkan akses ke biaya-biaya relevan pada suatu lingkup keputusan 

yang lebih luas. Data yang disediakan sistem penentuan harga pokok berbasis 

aktivitas memudahkan pengolahan informasi bagi keputusan-keputusan khusus. 
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2.8.   Cost  Driver 

2.8.1. Pengertian Cost Driver 

Dasar penting untuk menghitung biaya berdasarkan aktifitas adalah dengan 

mengidentifikasi pemicu biaya atau cost driver untuk setiap aktifitas. Pemahaman 

yang tidak tepat atas pemicu akan mengakibatkan ketidaktepatan pada 

pengidentifikasian biaya, maka secara tidak langsung berdampak pada arah 

keputusan manajerial. 

Cost driver mempunyai peranan yang sangat penting dalam perhitungan 

sistem Activity-Based Costing. Menurut Charles T. Hongren dan George Foster 

(2006 : 29) ”A cost driver is any faktor that affects cost. That is, a change in the 

cost driver will cause a change in the total cost of a related cost object.”  

Sedangkan menurut Tunggal (2000 : 146) menjelaskan cost driver adalah 

“Suatu cost driver adalah suatu tolak ukur dari frekwensi dan intensitas dari 

permintaan yang ditempatkan pada aktivitas oleh obyek biaya (cost object).” 

Sedangkan menurut Supriyono dalam bukunya Akuntansi Biaya dan 

Akuntansi Manajemen untuk Teknologi Maju dan Globalisasi dikatakan : “Cost 

driver adalah faktor-faktor penyebab yang menjelaskan konsumsi overhead.” 

(Supriyono, 2004 : 221). 

Ada dua jenis cost driver, yaitu : 

1. Cost Driver berdasarkan unit. 

Cost driver berdasarkan unit akan membebankan biaya overhead yang 

terjadi pada produk pada seluruh departemen dengan penggunaan tarif 

overhead tunggal. 
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2. Cost Driver berdasar non unit. 

Cost driver berdasar non unit merupakan faktor-faktor penyebab selain 

unit dimana konsumsi overhead dapat terpetakan sesuai dengan satuan 

yang ada. Contoh berdasar non unit pada perusahaan jasa adalah luas 

lantai, jumlah kamar dan jumlah pasien. 

 Dari beberapa uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa cost driver adalah 

suatu kekuatan atau tolok ukur atau faktor untuk mengidentifikasikan biaya untuk 

dialokasikan ke masing-masing obyek biaya. 

2.8.2. Faktor-faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Pemilihan Cost 

Driver 

Seperti telah diketahui bahwa cost driver dalam ABC system sangat 

berperan dalam pengalokasian biaya sehingga ada faktor-faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam memilih cost driver. Menurut Supriyono dalam bukunya 

Akuntansi Biaya dan Akuntansi Manajemen untuk Teknologi Maju dan 

Globalisasi dikatakan: “Paling tidak ada 2 faktor utama yang harus diperhatikan 

dalam pemilihan cost driver (penyebab biaya) yaitu: (a) biaya pengukuran, dan (b) 

tingkat korelasi antara cost driver dengan konsumsi overhead sesungguhnya.” 

(Supriyono, 2004:245) 

1. Biaya Pengukuran 

Pada ABC System, cost driver dipilih dan digunakan dalam jumlah 

yang relatif banyak. Untuk itu jika mungkin ada baiknya jika memilih cost 

driver tersebut dengan menggunakan data atau informasi yang tersedia. Jika 

informasi yang ada pada sistem sebelumnya tidak ada maka cost driver 
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tersebut harus diciptakan atau dihasilkan, dan ini akan berakibat menambah 

biaya dalam perusahaan, oleh karena itu hendaknya menggunakan informasi 

yang ada untuk meminimumkan biaya pengukuran. 

2. Tingkat korelasi antara cost driver dengan konsumsi overhead sesungguhnya 

 Selain dengan menggunakan data yang tersedia seperti yang telah 

disebutkan diatas, kadang-kadang dimungkinkan untuk mengganti cost driver 

yang secara langsung mengukur  penggunaan suatu aktivitas dengan suatu 

cost driver yang secara tidak langsung mengukur penggunaan itu. 

Cost driver yang secara tidak langsung mengukur konsumsi suatu 

aktivitas biasanya mengukur jumlah transaksi yang dihubungkan dengan 

aktivitas tersebut. Untuk menggantikan suatu cost driver yang secara 

langsung dengan cost driver yang secara tidak langsung mengukurnya tanpa 

kehilangan akurasi, dengan syarat bahwa kuantitas dari aktivitas yang 

digunakan setiap transaksi kira-kira sama untuk setiap produk. 

2.8.3.  Penentuan Cost Driver Yang Tepat 

   Aktifitas yang ada dalam perusahaan yang ada dalam perusahaan 

sangat komplek dan banyak jumlahnya. Oleh karena itu perlu pertimbangan 

yang matang dalam menentukan pemacu biaya nya atau cost driver. 

1. Penentuan jumlah cost driver yang dibutuhkan  

Menurut Cooper dan Kaplan (1991: 375), penentuan banyaknya cost 

driver yang dibutuhkan berdasarkan pada keakuratan laporan product cost 

yang diinginkan dan kompleksitas komposisi output perusahaan. Semakin 

banyak cost driver yang digunakan, laporan biaya produksi semakin 
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akurat. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat keakuratan yang 

diinginkan, semakin banyak cost driver yang dibutuhkan.  

2. Pemilihan cost driver yang tepat.  

Dalam pemilihan cost driver yang tepat ada tiga faktor yang harus 

dipertimbangkan: (Cooper dan Kaplan, 1991: 383)  

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.  

 

2.9.  Implementasi Activity Based Cost System 

2.9.1. Langkah-langkah implementasi ABC System 

Sistem penentuan harga pokok berbasis aktivitas menerapkan prinsip-

prinsip akuntansi aktivitas untuk menghasilkan informasi harga pokok produksi 

yang lebih akurat. Secara umum ada 2 prinsip, yaitu: sumber daya pendukung dan 

tidak langsung menyediakan kemampuan untuk melakukan aktivitas dan produk 

menimbulkan permintaan terjadap aktivitas. Penerapan dari prinsip itu mengikuti 
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logika bahwa aktivitas-aktivitas adalah pemacu biaya yang menyebabkan 

timbulnya biaya dan produk menimbulkan biaya aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan terhadapnya. 

 Untuk pembebanan biaya bahan baku dan tenaga kerja  langsung sama 

seperti pada akuntansi tradisional karena dapat dibebankan langsung ke produk. 

Supriyono mengungkapkan tentang sistem penentuan harga pokok berbasis 

aktivitas yang digambarkan oleh johnson, sebagai berikut : 

1. Aktivitas mengkonsumsi sumberdaya menyebabkan biaya. Produk 

menyerap biaya-biaya dengan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk 

mendesain, merekayasa, memproduksi,menjual, mengantarkan dan 

pelayanan. 

2. Biaya-biaya ditelusur ke produk melalui aktivitas-aktivitas. Biaya-biaya 

produksi melengkapi informasi non-finansial yang digunakan manajer 

operasional untuk mencapai pengendalian dan kekompetitifan dalam 

aktivitas operasi. 

3. Activity Based Costing berlawanan dengan penentuan harga pokok 

tradisional yang mengkonsumsi bahwa poduk menyebabkan biaya-biaya 

tidak langsung denganmengkonsumsi pemacu (misalnya jam kerja 

langsung) yang digunakan untuk mendistribusikan biaya-biaya tidak 

langsung ke produk. 

4. Activity Based Costing mengatasi masalah-masalah distorsi biaya produk 

dalam sistem tradisional, yang timbul dari penggunaan perata-rataan yang 

terlalu menyeluruh yang digunakan untuk mendistribusikan biaya-biaya 

tidak langsung ke masing-masing produk. (Supriyono, 2004:628) 
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Ada 2 tahap dalam membebankan biaya overhead pabrik (BOP) ke produk 

atau jasa seperti pada rumah sakit, yaitu: 

Tahap I: 

Pelacakan biaya ke berbagai aktivitas, yang dilakukan melalui 4 langkah, 

yaitu: 

I.  Penggolongan berbagai aktivitas 

Berbagai aktivitas diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok yang 

mempunyai suatu interpretasi fisik yang mudah dan jelas serta cocok 

dengan proses produksi yang dapat dikelola. 

II. Pengalokasian berbagai biaya dengan berbagai aktivitas 

Berbagai biaya dihubungkan dengan setiap kelompok aktivitas. Secara 

umum ada 4 kategori aktivitas, yaitu: 

(a) Aktivitas berlevel unit 

Dikatakan oleh Supriyono (2004:237) bahwa : “Aktivitas berlevel unit 

(unit level activities) adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali satu 

unit produk diproduksi, besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh 

jumlah unit produk yang diproduksi.”  

Biaya tingkat unit output (output unit-level cost) adalah biaya aktifitas  

yang dilaksanakan atas setiap unit produk atau jasa individual. 

(Horngren, 2006:170). 

Biaya yang timbul karena aktivitas berlevel unit disebut biaya aktivitas 

berlevel unit. Biaya ini dibebankan kepada produk berdasarkan jumlah 

unit produk yang dihasilkan. Yang termasuk biaya ini adalah biaya 
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tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, biaya penggunaan mesin, 

biaya energi, dll. 

(b) Aktivitas berlevel batch 

Menurut Supriyono : “Aktivitas-aktivitas berlevel batch (batch level 

activities) adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali satu batch produk 

diproduksi, besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah batch 

produk yang diproduksi.” (Supriyono, 2004:238). 

Biaya tingkat batch (batch-level costs) adalah biaya aktifitas yang 

berkaitan dengan kelompok unit, produk atau jasa dan bukan dengan 

setiap unit produk atau jasa individual. (Horngren, 2006:171).  

Biaya yang timbul karena aktivitas berlevel batch dinamakan biaya 

aktivitas berlevel batch. Biaya ini bervariasi dengan jumlah batch 

produk yang diproduksi, namun bersifat tetap jika dihubungkan dengan 

jumlah unit produk yang diproduksi. Besar kecilnya biaya ini 

tergantung dari frekuensi order produksi yang diolah oleh fungsi 

produksi. Biaya yang ternasuk misalnya biaya order pembelian, 

penjadwalan produksi, inspeksi mula-mula, pergerakan barang, 

persiapan produksi (setup), dll. 

(c) Aktivitas berlevel produk 

Menurut Supriyono: “Aktivitas-aktivitas berlevel produk (product level 

activities) atau aktivitas penopang produk (product sustaining 

activities) adalah aktivitas yang dikerjakan untuk mendukung berbagai 

produk yang diproduksi oleh perusahaan. (Supriyono, 2004:238) 



 

 

 

55 

 

 

 

Biaya produk dapat juga disebut biaya pendukung produk atau (biaya 

pendukung jasa) yang dapat juga diartikan biaya aktifitasyang 

dilakukan untuk mendukung setiap produk atau jasa tanpa 

menghiraukan jumlah unit atau batch unit yang di buat (Horngren, 

2006:171). 

Aktivitas ini mengkonsumsi masukan untuk mengembangkan produk 

atau memungkinkan produk diproduksi atau dijual. Aktivitas ini dapat 

dilacak ke produk secara individu, tetapi sumber-sumber yang 

dikonsumsi tidak terpengaruh oleh jumlah produk atau batch yang yang 

diproduksi. Biaya yang ditimbulkan oleh aktivitas ini disebut biaya 

aktivitas berlevel produk atau biaya aktivitas penopang produk. Biaya 

ini tidak terpengaruh oleh jumlah unit produk yang diproduksi dan 

jumlah batch produksi yang dilaksanakan oleh divisi penjual, ang 

termasuk dalam biaya ini adalah biaya perekayasaan proses, spesifikasi 

produk, permintaan perubahan perekayasaan, perluasan produk, dll. 

(d) Aktivitas berlevel fasilitas atau aktivitas penopang fasilitas (facility 

sustaining activities) 

Dikatakan oleh Supriyono bahwa: 

Aktivitas berlevel fasilitas (facility level activities) adalah meliputi 

aktivitas untuk menopang proses pemanufakturan secara umum yang 

diperlukan untuk menyediakan fasilitas atau kapasitas pabrik untuk 

menyediakan fasilitas atau kapasitas pabrik untuk memproduksi produk 
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namun banyak sedikitnya aktivitas ini tidak berhubungan dengan 

volume atau bauran produk yang diproduksi. (Supriyono, 2004:238) 

 Biaya  pendukung fasilitas (facility-sustaining cost) adalah biaya 

aktifitas yang tidak dapat ditelusuri ke produk atau jasa individual 

namun mendukung operasi perusahaan secara keseluruhan. (Horngren, 

2006:172). 

Aktivitas ini dimanfaatkan secara bersama oleh berbagai jenis 

produk yang berbeda. Biaya yang ditimbulkan oleh aktivitas ini disebut 

biaya aktivitas berlevel fasilitas atau biaya aktivitas penopang fasilitas. 

Biaya ini berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan 

kapasitas yang dimiliki perusahaan. Yang termasuk biaya ini adalah 

biaya pengelolaan pabrik, pemeliharaan bangunan, keamanan, 

penerangan, semua biaya itu masuk sebagai biaya administrasi umum 

yang merupakan biaya pendukung produk. 

III. Penentuan kelompok-kelompok biaya (cost pools) yang homogen. 

Cost pool menurut Supriyono adalah : 

 Sekumpulan biaya overhead yang terhubungkan secara logis dengan 

tugas-tugas yang dilaksanakan dan berbagai macam biaya tersebut dapat 

diterangkan dengan cost driver tunggal. (Supriyono, 2004:231) 

 Agar dapat masuk ke dalam suatu kelompok biaya yang homogen, 

aktivitas-aktivitas overhead harus berhubungan secara logis dan mempunyai 

rasio konsumsi yang sama untuk semua produk. 
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IV. Penentuan tarif kelompok (pool rate). 

 Tarif kelompok menurut Supriyono adalah : “tarif biaya overhead per 

unit cost driver yang dihitung untuk suatu kelompok aktivitas.” (Supriyono, 

2004:232) 

Ada beberapa cost driver yang potensial digunakan, yaitu: 

1. Jumlah setup (setel) 

2. Jumlah perpindahan bahan 

3. Jumlah unit yang dikerjakan kembali 

4. Jumlah order yang ditempatkan 

5. Jumlah inspeksi 

6. Jumlah perubahan jadwal 

7. Jumlah jam tenaga kerja langsung 

8. Jumlah pemasok 

9. Jumlah sub perakitan 

10. Jumlah transaksi tenaga kerja 

11. Jumlah unit sisa 

12. Jumlah komponen 

13. Jumlah jam mesin 

14. Jumlah KWH 

15. Jumlah jam pemeliharaan mesin 

16. Jam pemeriksaan 

17. Jumlah Kg (Supriyono, 2004:247) 

 

Tarif kelompok dihitung dengan rumus: (Supriyono, 2004:282) 

 

       Total biaya overhead suatu kelompok aktivitas tertentu 

= 

                        Dasar ukur aktivitas kelompok tsb 
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Tahap II: 

 Biaya pada tiap kelompok biaya overhead dilacak ke tiap jenis produk. 

 Rumus pembebanan overhead adalah: (Supriyono, 2004:243) 

Tarif kelompok  x  Unit-unit cost driver yang digunakan 

 

                   Total FOH / jenis produk 

FOH = 

                 Jumlah unit yang diproduksi 

 

Harga Pokok Produksi per unit  =  Biaya utama per unit  +  FOH per unit 

 Dengan menggunakan system ABC Kaplan dan Cooper yang dikutip 

Tunggal (2000:29) menganjurkan bahwa dalam mengklasifikasikan biaya 

overhead dengan cara yang berbeda, mereka mengusulkan : biaya variable jangka 

pendek, biaya variabel jangka panjang dan biaya tetap. 

 Biaya variabel jangka pandek dapat ditelusuri ke setiap produk atau 

pelayanan kesehatran dengan menggunakan pemacu biaya yang berhubungan 

dengan volume cost driver yang tepat. Contohnya termasuk jam kerja, biaya obat 

yang langsung digunakan dan diberikan kepada papsien. 

 Biaya variable jangka panjang terdapat biaya overhead yang tidak 

bervariasi dengan pelaksanaan proses produksi atau proses pemberian pelayanan 

kepada pasien, seperti biaya untuk aktivitas pendukung. Dalam ABC system 

mensyaratkan biaya ini ditelusuri ke setiap aktivitas berdasar pemacu biaya 

berbasis transaksi. 
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 Biaya tetap merupakan biaya dalam ABC yang diklasifikasikan sebagai 

biaya yang tidak bervariasi, dalam periode waktu tertentu dengan setiap indikator 

aktivitas. Contoh gaji direktur rumah sakit. 

2.9.2. Syarat Penerapan ABC System 

Supriyono juga mengutip syarat-syarat yang diungkapkan oleh Cooper dan 

Kaplan agar pemanfaatan harga pokok berbasis aktivitas menjadi optimal, yaitu: 

Diversitas produk oleh perusahaan termasuk tinggi, Perusahaan menghadapi 

persaingan yang ketat, dan Biaya pengukuran dapat dikatakan rendah  (Supriyono, 

2004:664). 

 Sistem penentuan harga pokok berbasis aktivitas juga mempunyai 

keterbatasan-keterbatasan, antara lain: 

(1) Mensyaratkan perusahaan memproduksi berbagai macam produk dan ada 

dalam lingkungan persaingan tertentu. 

(2) Permasalahan alokasi atau pembebanan biaya manufaktur, pemasaran, 

penelitian dan pengembangan, dll ternyata tidak menjelaskan bagaimana 

portofolio atau komposisi produk yang paling optimal. 

(3) Kelemahan yang dimiliki: 

1. Beberapa biaya masih dialokasikan secara arbiter karena 

penelusuran biaya tersebut ke aktivitas sulit dan tidak praktis. 

2. Masih ada penggunaan periode waktu secara arbiter untuk 

memperoleh harga pokok produk interim. 

3. Untuk biaya-biaya pemanufakturan mengabaikan beberapa biaya 

yang dapat diidentifikasikan terhadap produk tertentu dari analisa 

harga pokok produk. 

(4) Tidak dapat menunjukkan biaya-biaya yang dapat  dihindarkan jika 

produk, jasa atau segmen organisasi tertentu dieliminasi. 

Holmen mengungkapkan asumsi dari ABC System, yaitu: 



 

 

 

60 

 

 

 

• Activities consume resources 

• Products or customers consume activities 

• Model is comsumption rather than spending 

• Resorces consumed have numerous causes 

• Activity of wide array can be identified and measured 

• Cost pool are homogeneous 

• Cost in each pool are variable (stricly proportional to activity). (Jay S. 

Holmen, 2005:38) 

 

 Dua asumsi untuk ABC System juga diungkapkan oleh Supriyono yang 

mengutip dari pendapat Cooper dan Kaplan, yaitu: 

(1) Kegiatan menyebabkan timbulnya biaya. 

(2) Produk dan jasa atau konsumen yang menyebabkan timbulnya permintaan 

terhadap kegiatan. (Supriyono, 2004:574) 

 Supriyono juga mengutip 2 asumsi yang diungkapkan oleh Roth dan 

Borthick, yaitu: 

(a) Biaya-biaya di tiap cost pool dibuat oleh aktivitas-aktivitas yang homogen 

(seragam) 

(b) Biaya-biaya di tiap cost pool berubah secara proporsional (sebanding) 

dengan perubahan aktivitas. (Supriyono, 2004:669) 

 ABC sistem tidak selalu dapat diterapkan di setiap negara. Sebagai contoh 

adalah kesulitan-kesulitan penerapan ABC system di Perancis yang disampaikan 

oleh Bescoc dan Mendoza yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 

(1) The language barrier 

(2) The current economic context 

(3) The existence of a preestablished French full-cost method 

(4) Management style of French companies and related cultural factros. 

(Bescos dan Mendoza, 2005:39-40). 
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Dimana dalam penerapan abc system memerlukan suatu penyesuain dalam 

lingkungan yang berbeda sehingga metode ini memiliki dampak positif terhadap 

perusahaan. 

 

2.10. Hubungan ABC system, Case mix dan DRGs 

Dalam keterkaitan antar pusat-pusat biaya, mencakup pengumpulan data 

tentang layanan-layanan yang diterima oleh pasien secara individual, seperti 

patologi, radiologi, fisioterapi, dan keperawatan. Data-data tersebut selanjutnya 

akan dikonversikan ke dalam nilai biaya per pasien menggunakan ukuran-ukuran 

relatif antara elemen-elemen biaya dan jenis- jenis layanan. Penentuan ukuran-

ukuran ini kadang tidak didapatkan dari pengumpulan data di rumah sakit dan 

salah satu metode bottom up costing yang banyak digunakan adalah activity based 

costing (ABC). 

ABC system adalah suatu metodologi pengukuran biaya dan kinerja atas 

aktivitas, sumber daya, dan objek biaya. ABC memilik dua elemen utama, yaitu 

pengukuran biaya (cost measures) dan pengukuran kinerja (performance 

measures). Sumber daya-sumber daya ditentukan oleh aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan, sedangkan aktivitas-aktivitas ditentukan berdasarkan kebutuhan yang 

digunakan oleh objek biaya.  

Konsep dasar ABC menyatakan bahwa aktivitas mengkonsumsi sumber 

daya untuk memproduksi sebuah keluaran (output), yaitu penyediaan layanan 

kesehatan. Melalui pemahaman konsep ABC tersebut di atas, keterkaitan antara 

service lines, tarif, sumber daya, dan biaya yang dikeluarkan penyedia sumber 
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daya dalam kerangka interaksi antara pengguna layanan, rumah sakit, dan 

penyedia sumber daya. 

Keterkaitan antara service lines, tarif, sumber daya, dan biaya Pada dasarnya 

langkah-langkah perhitungan biaya dalam metode ABC terdiri dari tiga langkah 

utama. Pertama, mengumpulkan data mengenai aktivitas seluruh unit dalam 

rumahsakit yang mendukung output. Kedua, mengembangkan pola keterkaitan 

antara aktivitas-aktivitas tersebut terhadap masing-masing output. Ketiga, 

pengembangan perhitungan biaya atas aktivitas-aktivitas kepada output.  

Dalam pengembangan ABC, tidak semua orang menggunakan prosedur 

cost pool. Ada yang memiliki pandangan lain mengenai cost driver yang 

menjelaskan bahwa : 

1. Pemicu sumber daya (resource drivers) sebagai mekanisme yang 

digunakan untuk menentukan biaya sumber daya-sumber daya ke masing-

masing aktivitas, dan  

2. Pemicu aktivitas (activity driver) sebagai mekanisme untuk menentukan 

biaya aktivitas-aktivitas ke masing-masing produk atau jenis pelayanan. 

Namun apapun mekanisme yang digunakan baik cost pool maupun resource 

and activity driver, hal utama yang harus digaris bawahi adalah prinsip dalam 

ABC harus selalu mempertimbangkan “Products consume activities and activities 

consume resources” (Produk-produk mengkonsumsi aktivitas-aktivitas dan 

aktivitas-aktivitas mengkonsumsi biaya). 
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Biaya yang muncul dalam rumah sakita harus memiliki acuan agar 

pengguna pelayanan dan fasilitas mendapatkan besaran biaya yang sesuai dengan 

apa yang di konsumsi. Manajemen rumah sakit diharapkan telah 

mempertimbangkan besar biaya yang dikeluarkan rumah sakit dalam menyusun 

tarif. Sehingga besaran tarif yang dihasilkan cukup representatif untuk 

menggambarkan besarnya nilai ganti ekonomis yang diinginkan rumah sakit. 

Pasien, asuransi, dan pemerintah, sebagai pembeli/penyedia dana layanan 

kesehatan, berkepentingan untuk mendapatkan kepastian atas nilai ganti ekonomis 

yang harus mereka keluarkan atas layanan kesehatan yang telah diberikan rumah 

sakit. Besaran nilai ganti ekonomis atas layanan kesehatan yang telah diberikan 

tersebut oleh manajemen rumah sakit telah direpresentasikan dalam nilai tarif 

layanan kesehatan.  

Sistem pembayaran prospektif adalah suatu sistem dimana besaran nilai 

pembayaran atas suatu layanan disusun atau ditetapkan sebelum layanan 

diberikan. Sistem pembayaran retrospektif adalah suatu sistem dimana besaran 

nilai pembayaran atas suatu layanan disusun atau ditetapkan setelah layanan 

diberikan. Sistem kelompok diagnosa terkait (Diagnostis Related Groups) 

merupakan salah salah satu model sistem pembayaran prospektif.  

Sistem pembayaran yang terjadi di Indonesia saat ini adalah fee-for-

services. Jumlah seluruh tarif atas layanan-layanan yang diterima pasien untuk 

satu episode perawatan atas suatu kelompok diagnosa terkait (DRG), tidak lain 

adalah representasi proyeksi biaya layanan kesehatan yang dikeluarkan pasien, 

asuransi, dan pemerintah sebagai nilai ganti ekonomis atas suatu paket layanan  
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kesehatan kepada seorang pasien penderita serangkaian kelompok diagnosa 

tertentu. Hanya saja margin yang terkandung dalam tarif tersebut bukanlah margin 

antara paket biaya aktual dan tarif paket per DRG, melainkan margin gabungan 

dari seluruh margin antara biaya aktual dan tarif per jenis pelayanan yang diterima 

seorang pasien dalam satu episode perawatan tententu. Kesiapan sistem 

pendataan, administrasi dan keuangan serta cost culture pada lembaga pemberi 

pelayanan kesehatan atau Rumahsakit akan merupakan kekuatan yang besar 

sehingga sistem yang ideal akan bisa dijalankan. Namun demikian berbagai pihak 

harus membuat terobosan-terobosan untuk memulai pada tahap awal sebagai 

jembatan-jembatan menuju pada sistem yang ideal. Melalui berbagai 

kemungkinan aplikasi yang bervariasi pada industri-industri pelayanan kesehatan 

maupun dalam pengembangan program-program terpadu di sektor kesehatan. Hal 

ini akan memberi jalan pada kemungkinan suatu terobosan baru pada ilmu 

pembiayaan untuk pelayanan kesehatan yang unggul dan seharusnya berjalan 

pada industri pelayanan kesehatan yaitu sistem penghitungan biaya pelayanan 

standart sesuai protap medis yang seharusnya berjalan yang pada ilmu 

pembiayaan modern disebut pembiayaan berbasis aktivitas (Activity Based 

Costing). 

Activity Based Costing inilah pilar yang akan menjembatani pada suatu tools 

yang sifatnya ideal dan lebih advance yaitu sistem pembiayaan berbasis 

“Diagnosis Related Groups (DRG). 

Dengan adanya Analisis Biaya Pelayanan Standart ini diharapkan bisa 

menjadi investasi bagi lembaga penjamin, pembayar atau jamsostek maupun 



 

 

 

65 

 

 

 

rumah sakit dalam pengembangan sistem pembiayaan yang lebih baik di masa 

depan. Dengan adanya kebijakan yang lebih mendukung majunya infrastruktur di 

seluruh aspek rumah sakit, dengan berbagai pihak dan berbagai aktifitas dan 

rencana ke depan yang terencana diharapkan biaya kesehatan bisa lebih 

terkendali, lebih adil, bermutu, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. 

Meskipun hal ini sesuatu yang kecil, setiap proses maupun langkah harus dimulai 

dengan rasa optimis yang lebih besar untuk perbaikan wajah pelayanan kesehatan 

di Indonesia dan diharapkan akan mendukung program SJSN (Sistem Jaminan 

Sosial Nasional)  dimana merupakan  kebijakan-kebijakan terkait yang saat ini 

sedang dikembangkan oleh pemerintah. 

Case mix atau DRGs merupakan kunci mediasi agar homogeny seluruh 

dapat terjadi dengan pengelompokan ke berbagai definisi sehingga ABC system 

dapat teraplikasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

66 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan yang ada diperusahaan maka, jenis penelitian 

yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan jenis 

penelitian dengan cara mencari masalah yang terjadi di perusahaan dan meneliti 

sebab terjadinya, sehingga kita memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap 

terhadap masalah yang dianalisa. Gambaran permasalahan yang diperoleh 

digunakan sebagai dasar dalam memecahkan permasalahan yang terjadi. 

 Penelitian kasus merupakan “penelitian mendalam mengenai unit sosial 

tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir baik 

mengenai inti tersebut, tergantung pada tujuannya, penelitian itu mungkin 

mencakup ruang keseluruhan siklus kehidupan atau segmen-segmen tertentu saja. 

(Surya Brata, 2005:23). 

Studi kasus adalah “studi kasus atau penelitian tentang status penelitian 

yang berkenaan dengan suatu fase atau khas dari keseluruhan personalitas subyek 

penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga atau masyarakat”. (Nazir, 

2004:66). 

Pemilihan metode studi kasus tersebut sangat tepat dan sesuai dengan  

adanya suatu kenyataan bahwa rumah sakit mempunyai masalah yang tertentu 

perlu adanya pemecahan, tetapi pemecahan masalah belum tentu cocok diterapkan 

pada rumah sakit lainnya. Hal itu disebabkan karena antara rumah sakit yang satu 

dengan rumah sakit yang lain mempunyai kondisi yang berbeda-beda. 
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3.2. Obyek dan Informan  

 Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah tentang biaya rawat inap di 

Rumah sakit. Satuan kajian atau latar penelitian dalam penelitian ini adalah 

Rumah sakit XXX Banyuwangi. 

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini maka diperlukan informan. 

Informan adalah bagian (orang dalam) pada latar penelitian. Moelong, 2005 

berpendapat bahwa, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam hubungannya dengan 

pencarian data maka informan sangat penting karena akan memudahkan dalam 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. 

3.3. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini berjenis data primer dan data sekunder. Data 

primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

atau tidak melalui perantara (Indriantoro dan Supomo, 2002). Dalam hal ini data 

primer tersebut berupa dokumentasi obyek penelitian, yang berupa laporan 

keuangan, dan langsung dari hasil pengamatan di lapangan dengan cara 

melaksanakan wawancara informal, yaitu informan tidak menyadari bahwa 

peneliti melakukan proses wawancara lebih mendalam, karena di harapkan data 

yang ada di lapangan akan lebih lengkap dan akurat, data yang diperoleh adalah 

aktivitas rumah sakit sehari-hari. 

 Sedangkan data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 
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pihak lain). Data sekunder ini bersumber dari buku-buku, literatur, artikel, dan 

media lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan 

menggunakan berbagai  metode sebagai berikut: 

a) Observasi 

Untuk melengkapi kejelasan data yang diperoleh dan diperlukan maka 

penulis melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti, 

terutama bagian produksi atau yang berkaitan erat dalam pelayanan 

kesehatan. 

b) Interview atau wawancara 

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan 

dengan keadaan perusahaan atau rumah sakit pada umumnya. Data-data 

yang diperoleh adalah: 

1) Gambaran umum perusahaan 

2) Pengawasan dan pelaksanaan biaya produksi/perawatan 

c) Dokumentasi 

Penulis mengumpulkan data dengan cara melihat dan mencatat data-data 

serta catatan yang ada dalam perusahaan/rumah sakit. Data-data yang 

diperoleh antara lain : 

1) Struktur organisasi perusahaan 

2) Laporan keuangan 

3) Anggaran dan realisasi biaya perawatan 

4) Jumlah pasien 
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5) Tenaga kerja dan  

6) Fasilitas rumah sakit 

3.4. Tahap-tahap penelitian 

Pelaksanaan penelitian dibagi dalam beberapa tahap, antara lain : 

Tahap 1 : Penelitian awal 

Penelitian awal dilakukan oleh peneliti untuk memastikan 

apakah obyek penelitian memiliki permasalahan sesuai dengan 

yang dihadapi khususnya dalam perhitungan biaya rawat inap  

Tahap 2 : Penyusunan proposal penelitian 

Penyusunan proposal penelitian dilakukan sebagai syarat 

melakukan penelitian pada obyek penelitian. 

Tahap 3 : Penelitian lapangan 

Penelitian lapang dilakukan untuk mencari data-data yang 

diperlukan khususnya dalam menghitung biaya rawat inap, 

penelitian lapang dalam hal ini adalah untuk mencari data 

berdasar dokumentasi yang ada pada obyek penelitian. 

Tahap 4 : Penulisan hasil dan analisa  

Pada tahap ini, data direkap dan dikelompokkan sesuai dengan 

kebutuhan untuk dilakukan analisa yang berhubungan dengan 

masalah yang dihadapi. Analisa data dalam topik ini 

menggunakan metode ABC system. 
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Tahap 5 : Bimbingan  

Data yang telah dianalisa kemudian dilakukan bimbingan untuk 

lebih sempurnanya hasil penelitian. 

3.5. Metode Analisis 

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang disesuaikan 

dengan tahapan-tahapan sistem ABC dalam melakukan pelaporan persegmen atau 

per unit aktivitas yang ada di rumah sakit. 

Adapun tahapan-tahapan adalah sebagai berikut: 

a. Analisis kuantitatif  

Yaitu dengan cara mengidentifikasikan, menganalisis mengklasifikasikan 

serta membandingkan data-data kuantitatif untuk dapat diambil suatu 

kesimpulan tertentu. 

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam analisis biaya rawat 

inap adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan biaya variabel dan biaya tetap 

2) Menghitung jenis-jenis biaya berdasarkan  sistem  activity based 

costing. 

3) Membandingkan biaya rawat inap berdasar ABC system dengan biaya 

yang ada di rumah sakit. 

b. Analisis kualitatif 

Yaitu dengan cara membandingkan antara teori-teori yang ada dengan 

praktek di lapangan untuk dapat diambil suatu kesimpulan tertentu. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan ( Rumah Sakit XXX Banyuwangi ) 

 Rumah Sakit XXX Banyuwangi dirintis pada tahun 1967 dan telah mulai 

operasional bulan November 1967 ditandai dengan akta notariil dan di akreditasi 

tanggal 18 April 2001. Rumah Sakit XXX Banyuwangi pada saat berdiri 

menempati tanah seluas 14.540 M² dengan surat Hak Milik  tanggal 24 November 

1994 yang kemudian ada penambahan seluas 13.910 M² tahun 2006  ada 

penambahan seluas 6.170 M² yang seluruhnya terletak di Kabupaten Banyuwangi 

Propinsi Jawa Timur. 

 Sampai saat ini Rumah Sakit XXX Banyuwangi telah mengalami 

perkembangan yang sangat pesat hal ini menunjukkan bahwa keberadaan rumah 

sakit XXX sangat dibutuhkan oleh masyarakat, Rumah Sakit XXX Banyuwangi 

memberikan pelayanan terhadap perawatan seluruh penyakit yang dilengkapi 

dengan beberapa fasilitas perawatan sebagai fasilitas pelayanan yang menjadi 

tuntutan serius dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang 

membutuhkan. Berdasar laporan terakhir dari pengelola rumah sakit XXX 

Banyuwangi fasilitas disamping bangunan dan tanah adalah sebagai berikut : 

1. IRD (Instalasi rawat Darurat) 

2. Radiologi 

3. Rekam Medik 
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4. Farmasi (apotik) 

5. Ruang operasi 

6. Ruang ICU/Hemodialisis 

7. Ruang Obsgyn dan kamar bersalin 

8. Poli spesialis dan umum 

a. Ruang medical check up/TKI 

b. Ruang Rontgen 

c. Ruang poli gigi 

9. Ruang Laborat 

 Jumlah dokter, perawat, para medis dan non medis yang dimiliki oleh 

rumah sakit adalah 296 yang terdiri dari  : 

1. Dokter umum :     5 orang  

2. Dokter spesialis :   14 orang 

3. Perawat : 175 orang 

4. Paramedis :   33 orang 

5. Non medis :   69 orang  

 Pendapatan yang diperoleh rumah sakit berasal dari beberapa sector antara 

lain adalah : 

1. Poliklinik umum 

2. Pemeriksaan laboratorium 

3. Perawatan pasien rawat inap 

4. Rongent 

5. Apotik 
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 Untuk melengkapi aktivitas operasional rumah sakit ini dilengkapi dengan 

kendaraan ambulance, dan kendaraan operasional lainnya seperti mobil 

operasional dan kendaraan sepeda motor, alat penggerak listrik seperti diesel 

 Rumah sakit XXX Banyuwangi dalam operasionalnya tidak saja 

dikhususkan bagi masyarakat golongan menengah keatas saja namun rumah sakit 

ini memiliki program sosial yang diperuntukkan bagi golongan masyarakat kelas 

bawah, di mana biaya perawatan tidak semuanya membayar namun ada pula yang 

gratis. 

 Dengan usaha keras dalam bidang perawatan kesehatan RS. XXX 

Banyuwangi mulai kiprahnya untuk seluruh umat tanpa memandang sosial budaya 

dan agama baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap. Mengingat letak 

Rumah Sakit apabila ditinjau dari letak geografisnya cukuplah strategis di mana 

terletak dibagian timur Propinsi Jawa Timur dan juga terletak dijalan propinsi, 

sehingga diharapkan akan dapat melayani penderita dari wilayah bagian timur 

Prop Jawa Timur ini apalagi Kota Banyuwangi sebagai kota yang dilewati para 

wisatawan yang akan ke Propinsi Bali. 

  

4.1.2. Struktur Organisasi 

 Rumah sakit XXX Banyuwangi memiliki struktur organisasi sebagai 

berikut : 

 

 

 

 



 

 

 

74 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

STRUKTUR ORGANISASI 

RUMAH SAKIT XXX BANYUWANGI 

Tahun 2008 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sumber : RS XXX Banyuwangi 
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 Tugas dan wewenang yang ada pada masing-masing fungsi yang ada 

dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Rumah Sakit  

Mempunyai tugas melaksanakan manajemen rumah sakit baik dalam bidang 

administrasi/non medis maupun dalam bidang media yang meliputi : 

a. Pelayanan kesehatan 

b. Usaha penanggulangan/pencegahan penyakit (preventif) 

c. Usaha-usaha lain dalam bidang kesehatan 

Dalam pelaksanaannya kepala Rumah Sakit dibantu oleh staf dokter yang 

terdiri dari : 

a. Wakil kepala rumah sakit I yang menangani masalah administrasif 

b. Wakil kepala rumah sakit II yang menangani masalah perawatan medis 

2. Staf dokter 

Membantu kepala rumah sakit dalam mengelola rumah sakit dan menjalankan 

tugas sehari-hari dengan bidangnya masing-masing meliputi aspek-aspek: 

a. Pelayanan kesehatan di rumah sakit 

b. Usaha penanggulangan/pencegahan penyakit 

c. Usaha lainnya dalam bidang kesehatan 

Staf dokter rumah sakit bertanggungjawab kepada kepala rumah sakit 

3. Kepala urusan perawatan 

Membantu pelaksanaan tugas sehari-hari dari dokter rumah sakit dan 

melaksanakan tugas-tugas yang menyangkut bidang poliklinik, urusan 

perawatan, laboratorium, apotik dan lain-lain 
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Kepala urusan perawatan bertanggungjawab kepada kepala rumah sakit. 

Di dalam melaksanakan tugasnya, kepala urusan perawatan dibantu oleh 

beberapa sub urusan, sub urusan ini terdiri dari : 

a. Sub urusan rawat jalan 

Mempunyai tugas, melaksanakan diagnose, perawatan,pengobatan, 

penyuluhan, pencegahan terhadap penyakit dan peningkatan pemulihan 

kesehatan untuk pasien rawat jalan serta melaksanakan rujukan baik ke 

sub. Urusan lainnya maupun unit pelayanan kesehatan di luar rumah 

sakit. Dalam pelaksanaannya sun urusan rawat jalan dibagi menjadi 

dalam unit-unit poli yang ada di rumah sakit ini. 

b. Sub urusan rawat inap 

Mempunyai tugas melaksanakan perawatan, pengobatan, melayani 

kebutuhan pasien selama dirawat/menginap di rumah sakit dan 

melaksanakan rujukan baik ke sub urusan lainnya maupun ke unit 

pelayanan kesehatan di luar rumah sakit. Dalam pelaksanaannya sub 

urusan ini dibagi dalam beberapa unit yaitu ruang laki-laki dan ruang 

wanita, ruang staff, ruang anak dan kamar bersalin. 

c. Sub urusan dapur 

Mempunyai tugas menyediakan dan menyiapkan kebutuhan makanan 

dan minuman baik terhadap pasien maupun petugas rumah sakit, 

mengatur persediaan bahan makanan dan minuman serta bahan 

pembantu di rumah sakit. 
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d. Sub urusan laboratorium 

Melaksanakan pemeriksaan secara laboratorium medis terhadap pasien 

rawat jalan atau rawat inap atas permintaan dokter, bertanggungjawab 

atas peralatan laboratorium dan mengadakan rujukan baik ke sub urusan 

lainnya maupun unit pelayanan kesehatan di luar rumah sakit. 

e. Sub urusan apotik/farmasi 

Mempunyai tugas menyediakan dan melayani kebutuhan obat-obatan 

serta alat-alat kesehatan bagi pasien maupun rumah sakit dan 

masyarakat luas, juga mengatur persediaan obat-obatan dan alat-alat 

kesehatan di rumah sakit. 

f. Sub urusan rongent 

Melaksanakan permintaan photo rongent atas perintah dokter terhadap 

pasie rawat jalan atau rawat inap dan mengadakan rujukan ke sub 

urusan lainnya maupun unit pelayanan kesehatan di luar rumah sakit. 

4. Kepala urusan administrasi 

Menyelenggarakan administrasi yang meliputi bidang-bidang keuangan, 

pembukuan, persediaan, personalia, kendaraan, keamanan, rumah tangga, 

mes, wisma, medical record dan lain-lain. 

Kepala urusan administrasi bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit, 

dan dalam menjalankan tugas-tugasnya kepala urusan administrasi dibantu 

oleh employee administrasi yang mengkoordinasi bagian-bagian : 

a. Bagian umum 

b. Bagian tata buku induk 
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c. Bagian keuangan 

d. Bagian gudang 

e. Bagian mess dan wisma karya 

f. Bagian medical record 

5. Pemeriksa intern unit (PIU) 

Membantu kepala rumah sakit dalam melaksanakan pengawasan serta 

bertanggungjawab atas pengawasan ketertiban administrasi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, bagian ini bertanggungjawab kepada kepala rumah 

sakit. 

6. Urusan teknik 

Bertugas sebagai perawatan penunjang kegiatan di rumah sakit dan tidak 

memiliki departemen tersendiri, bagian ini bertugas antara lain : 

a. Pemeliharaan instalasi air minum, listrik, gas teknis, zat lemas serta 

pembuangan sampah dan cairan buangan. 

b. Pemeliharaan peralatan listrik dan alat elektro medis. 

c. Penyediaan air minum, air panas, gas teknis, zat lemas dan listrik. 

 

4.1.3. Visi dan Misi Rumah Sakit 

1. Visi rumah sakit 

Menjadi rumah sakit yang mampu melayani masyarakat dan menjadi 

pilihan serta kebanggan masyarakat. 

2. Misi rumah sakit 

a. Memberikan pelayanan secara paripurna, bermutu dan terjangkau bagi 

seluruh lapisan masyarakat 
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b. Meningkatkan profesionalisme seluruh karyawan rumah sakit 

c. Melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam pelayanan 

kesehatan 

3. Motto 

Kesembuhan pasien adalah kepuasan kami  

4. Tujuan 

a. Meningkatkan kemampuan pelayanan melalui penyediaan dan 

peningkatan sarana dan nprasarana 

b. Profesionalisme SDM secara berkesinambungan 

c. Peningkatan hubungan kemitraan dengan unit atau instansi dan 

organisasi. 

5. Filosofi 

1)  Bekerja dengan ikhlas, menjaga amanah serta semangat kebersamaan 

2)  Ramah tamah, kasih saying, keterbukaan dan saling menghargai  

3)  Kepuasan pasien merupakan tujuan kami 

6. Tugas Rumah Sakit 

Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna 

dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang 

dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta 

pencegahan dan pelaksanaan upaya rujukan. 
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4.1.4. Data Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian berupa data dokumentasi yang dimiliki oleh pihak Rumah 

Sakit terdri dari data laporan keuangan khususnya laporan yang menunjukkan 

aktivitas perawatan di RS. XXX Banyuwangi khusunya pada perawatan menginap 

serta kapasitas yang dimilikinya. 

1. Unit rawat tinggal/inap dan bagian penunjangnya 

 Unit rawat tinggal adalah suatu tempat di mana pasien dirawat secara 

lebih untuk proses penyembuhannya, unit rawat inap terdiri dari beberapa kelas 

perawatan yang digolongkan sesuai dengan fasilitas yang diberikan.  

 Pada unit rawat inap tersedia 104 tempat tidur yang terbagi dalam 

beberapa kelas, berikut jumlah ruang rawat inap dan kapasitas tempat tidur 

pada RS XXX Banyuwangi. 

TABEL 4.1 

RUMAH SAKIT XXX BANYUWANGI 

JUMLAH RUANG RAWAT INAP DAN  

JUMLAH TEMPAT TIDUR 

Tahun 2008 

 

No Bangsal  

Perawatan 

Jumlah Tempat 

Tidur 

1 Kelas 1   6 

2 Kelas II 15 

3 Kelas III 60 

4 Kelas ICU   5 

5 Kelas Isolasi   5 

6 Kelas Bayi   5 

7 Kelas Perinatal   5 

8 Kelas Maternal   3 

 Total 104 

Sumber : Dokumentasi RS. XXX Banyuwangi 
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 Penunjang pelayanan yang ada dalam unit rawat inap yang 

diselenggarakan oleh rumah sakit ini adalah sebagai berikut : 

 

TABEL 4.2 

RUMAH SAKIT XXX BANYUWANGI 

PENUNJANG MEDIK dan NON MEDIK 

Tahun 2008 

 

No Bangsal Perawatan Operasional 

 Penunjang Medik  

1 Foto rongent Jam kerja 

2 Gawat Darurat 24 jam 

3 Farmasi/apotik 24 jam 

4 Laboratorium klinik Jam kerja 

5 Bedah 24 jam 

6 Fisioterapi Jam kerja 

7 Audiometri Jam kerja 

8 Hemodialisa Jam kerja 

9 Elektro Kardiografi (EKG) Jam kerja 

10 Elektro encephalografi (EEG) Jam kerja 

11 Ultra sonografi (USG) 07.00 – 20.00 

12 Gizi 24 jam 

   

 Penunjang Non Medik  

13 Ambulance 24 jam 

14 Kasir 24 jam 

15 Rekam medic Jam kerja 

16 Kantin 07.00 – 21.00 

17 Parkir 24 jam 

18 Wartel 24 jam 

19 Dapur dan cucian 24 jam 

Sumber : Dokumentasi RS. XXX Banyuwangi 

 

 

 Untuk menunjang pelayanan yang mencakup seluruh lapisan 

masyarakat, rumah sakit XXX Banyuwangi menyediakan 8 kelas perawatan, 

yang masing-masing kelas mempunyai fasilitas yang berbeda-beda. Fasilitas 

yang ditawarkan tiap kelas, yaitu  
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1. Ruang Kelas I 

Ruang perawatan kelas I, memiliki fasilitas yang tersedia adalah tempat 

tidur pasien (multi fungsi) satu kamar 2 pasien, kamar mandi tiap kamar, 

kipas angin, meja pasien, almari pasien, nurce call, kursi penunggu.  

2. Ruang Kelas II 

Ruang perawatan kelas II, memiliki fasilitas yang tersedia yaitu tempat tidur 

pasien, satu kamar 3 pasien, kamar mandi untuk pasien, kipas angin, meja 

pasien, dan kursi penunggu. 

3. Ruang Kelas III 

Ruang perawatan kelas III, memiliki fasilitas yang tersedia yaitu tempat 

tidur pasien, satu kamar 20 pasien, kamar mandi untuk pasien, meja pasien, 

dan kursi penunggu. 

4. Ruang ICU 

Ruang ICU, memiliki fasilitas yang tersedia yaitu tempat tidur pasien, satu 

kamar 5 orang pasien, kamar mandi, AC, meja pasien, almari pasien, nurce 

call, kursi penunggu. 

5. Ruang Isolasi 

Ruang isolasi, memiliki fasilitas yang tersedia yaitu tempat tidur pasien, 

satu ruang 5 tempat tidur, masing-masing tempat tidur ada pembatas kaca 

dengan ukuran 3 X 3m, kamar mandi per ruang, AC, meja pasien, almari 

pasien, nurce call, kursi penunggu  
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6. Ruang Bayi, bersalin,  

Ruang bayi, memiliki fasilitas sebagai berikut, tempat tidur bayi 10 tempat 

tidur, tempat tidur ibu bersalin 5 tempat tidur dalam satu ruang dipisah 

dengan kain, AC, kamar mandi, meja pasien, almari pasien, kursi penunggu. 

7. Ruang Perinatal 

Ruang perinatal, memiliki fasilitas yang tersedia yaitu, tempat tidur multi 

fungsi satu kamar 1 pasien, tempat tidur penunggu, kamar mandi per kamar, 

AC, TV, Kulkas, Sofa, kursi teras, nurce call, almari pakaian, meja pasien, 

dan kursi penunggu. 

8. Ruang Maternal 

Ruang maternal, memiliki fasilitas yang tersedia yaitu, tempat tidur multi 

fungsi satu kamar 1 pasien, tempat tidur penunggu, kamar mandi per 

kamar, AC, TV (antene) parabola, Kulkas, Sofa, kursi teras, nurce call, 

almari pakaian, meja pasien, kamar mandi dengan closet duduk, kursi 

penunggu. Westafel, cermin hias, jemuran handuk, jam dinding, taman 

depan. 

 Fasilitas penunjang yang disediakan oleh rumah sakit tersebut akan 

sangat membantu rumah sakit dalam pelaksanaan rawat inap yang 

diselenggarakan setiap harinya. Dalam memberikan pelayanan kepada para 

pasien di unit rawat inap pihak rumah sakit mempekerjakan 40 orang 

pegawai/karyawan yang bekerja menangani beberapa bagian yang 

berhubungan dengan rawat inap antara lain adalah : 

a. Bagian dapur 
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b. Bagian pencucian 

c. Bagian umum 

d. Bagian keuangan 

e. Bagian pemeliharaan gedung 

f. Bagian teknik 

 Bagian dapur melayani pasien rawat inap atau beberapa pegawai dalam 

hal pengadaan makanan dan minuman, bagian daput mendapat laporan jumlah 

pasien dari bagian keluar masuknya pasien yang dirawat, untuk dijadikan 

pedoman dalam menentukan jumlah porsi makanan yang akan dikeluarkan dan 

jenis menu yang diberikan pada masing-masing pasien, selain itu bagian dapur 

juga mendapat masukan dari dokter mengenai menu khusus diberikan pada 

pasien. Menu khusus ini disebabkan adanya larangan untuk beberapa jenis 

makanan bagi pasien tertentu. 

 Bagian pencucian mempunyai tugas mencuci seluruh perlengkapan 

bangsal yang telah dipakai dan menggantinya dengan yang bersih (telah 

dicuci), jenis-jenis cucian yang dicuci adalah : 

a. Sprei, sarung bantal dan guling, selimut 

b. Kain pembatas, taplak meja, handuk dan horden 

c. Lap tangan dan jas dokter 

d. Dan lain-lain 

Untuk menunjang aktivitas bagian pencucian, disediakan dua buah mesin cuci 

yang masih baru yang dibeli tahun 2006 dan 2007, setrika, dan didukung 

dengan meja setrika serta peralatan jemur lainnya. 
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 Kegiatan bagian umum dan keuangan juga merupakan bagian penunjang 

dari unit rawat inap, meskipun tidak secara langsung dirasakan oleh pasien 

tetapi ditinjau dari segi administratif unit rawat inap tidak lepas dari bagian 

umum dan keuangan. Kegiatan bagian umum mencakup kegiatan administratif, 

kepegawaian, sekretariat dan keamanan. Sedangkan bagian keuangan 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan rumah sakit. Bagian ini 

dikepalai oleh kepala bidang keuangan yang bertanggungjawab kepada kepala 

rumah sakit mengenai keluar masuknya kas rumah sakit. Pasien yang dirawat 

di unit rawat inap saat keluar dari rumah sakit membayar segala ongkos 

perawatan di bagian keuangan ini, selain itu bagian keuangan juga bertugas 

menyusun anggaran pendapatan dan belanja. 

 Bagian pemeliharaan gedung dan bagian teknik merupakan bagian 

penunjang dari unit  rawat inap yang tidak mempunyai departemen tersendiri, 

pekerja bagian pemeliharaan gedung dan bagian teknik merupakan pekerja 

harian yang di upah oleh pihak rumah sakit. Dalam kegiatan bagian 

pemeliharaan gedung digolongkan dalam dua golongan yaitu secara rutin yang 

dikerjakan setiap hari seperti membersihkan lantai dan kegiatan yang sifatnya 

tidak rutin seperti memperbaiki atau merenovasi bangunan gedung rumah 

sakit. Dan bagian teknik bertugas untuk merawat kondisi peralatan penunjang 

yang digunakan rumah sakit untuk melakukan aktivitasnya seperti lampu, 

saluran air dan kondisi pembuangan sampah dan limbah.  
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2. Tarip Unit Rawat Tinggal/inap Berdasar Kelas Perawatan 

 Berdasar data hasil penelitian yang telah dilakukan di RS. XXX 

Banyuwangi, diperoleh informasi bahwa dalam penentuan tarif rawat inap 

pihak rumah sakit perhitungannya adalah dengan menjumlah seluruh biaya 

yang keluar baik itu biaya tetap atau biaya variable yang kemudian dibagi 

dengan hari perawatan selama satu tahun.  

 Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa besarnya biaya 

rumah sakit rawat inap per unit rawat inap adalah sebagai berikut : 

 

TABEL 4.3 

RUMAH SAKIT XXX BANYUWANGI 

TARIF  RAWAT INAP PER KELAS 

Tahun 2008 

 

No Bangsal  

Perawatan 

Tarif  

Rawat Inap/hari 

1 Kelas 1 Rp        90.000,00 

2 Kelas II Rp        70.000,00 

3 Kelas III Rp        50.000,00 

4 Kelas ICU Rp      100.000.00 

5 Kelas Isolasi Rp      100.000.00  

6 Kelas Bayi Rp        75.000.00 

7 Kelas Perinatal Rp      150.000.00 

8 Kelas Maternal Rp      200.000.00 
Sumber : Dokumentasi RS. XXX Banyuwangi 

 

 Pihak rumah sakit dalam menentukan tarif rawat inap dengan 

mempertimbangkan beberapa hal antara lain: 

a. Tarif yang diterapkan pesaing 

 Pesaing merupakan faktor yang penting untuk dipertimbangkan, 

karena dengan pesaing menentukan tarif dalam memasarkan produk 
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jasanya maka dapat digunakan sebagai acuan rumah sakit dalam 

menentukan besarnya tarif sendiri, berdasar fasilitas yang diberikan 

dengan mengacu pada rumah sakit pesaing. 

b. Tarif berdasar segmen pasar 

 Menentukan segmen pasar sangat penting dalam menerapkan tarif 

rawat inap, karena perusahaan dalam hal ini telah menempatkan pada 

golongan masyarakat kelas mana yang menjadi sasaran pemasarannya. 

Sebagai rumah sakit yang diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat 

maka penerapan tarif berdasar kelas-kelas tersebut akan dapat memberikan 

pelayanan berdasar status sosialnya. 

c. Tarif dengan subsidi silang 

 Tarif dengan subsidi silang dengan pertimbangan bahwa bagi 

masyrakat yang berada pada kelas sosial yang tinggi diharapkan dapat 

membantu masyarakat yang berada pada kelas sosial yang rendah, atau 

dapat dikatakan bagi masyarakat yang berstatus ekonomi kelas menengah 

ke atas dapat mensubsidi masyarakat kelas menengah ke bawah. 

 Pertimbangan dalam penentuan tarif rawat inap tersebut sangat penting 

karena untuk menunjang kegiatan pemasaran dan pelaksanaan persaingan 

dengan rumah sakit yang ada khususnya di Banyuwangi dan sekitarnya. 

 

3. Data Rawat Inap Berdasar Kelas Perawatan 

 Biaya rawat inap yang dikeluarkan pihak rumah sakit menjadi dasar 

acuan bagi peneliti untuk mempertimbangkan perhitungan biaya berdasar ABC 



 

 

 

88 

 

 

 

system, namun terlebih dahulu biaya rumah sakit perlu diketahui secara detail 

khususnya pada biaya rawat inap selama satu tahun. Biaya-biaya tersebut 

mencakup biaya secara departemen atau non departemen. 

a. Alokasi Biaya-biaya rawat inap 

a.1.  Biaya Penyusutan Gedung Rawat Inap  

 Biaya penyusutan gedung rawat inap rumah sakit per tahunnya 

adalah sebesar : 

 

TABEL 4.4 

RUMAH SAKIT XXX BANYUWANGI 

LUAS BANGUNAN RAWAT INAP DAN NILAI PENYUSUTAN 

TAHUN 2008 

 

Kelas Harga 

Perolehan 

Luas 

Bangunan 

*(M²) 

Depresiasi 

Per tahun 

Kelas I 625.785.250 172 26.595.873.13 

Kelas II 768.584.500 208 32.664.841.25 

Kelas III 1.879.889.500 462 79.895.303.75 

I C U 568.447.000 108 24.158.997.50 

Isolasi 604.500.000 180 34.255.000.50 

Bayi 348.750.500 168 14.821.896.25 

Parinatal 736.558.000 90 31.303.715.00 

Maternal 755.520.500 120 32.109.621.25 

Total 6.288.035.250 1.508 275.805.248.13 

Sumber : Dokumentasi RS, XXX Banyuwangi 

  

Depresiasi atau penyusutan yang dilakukan perusahaan setiap tahun 

menggunakan metode garis lurus berdasar umur ekonomisnya, sehingga besarnya 

nilai depresiasi akan sama setiap tahunnya. 

 

 



 

 

 

89 

 

 

 

a.2.  Biaya Penyusutan Peralatan Penunjang 

 Pelayanan pasien rawat inap tidak lepas dari peralatan penunjang 

medis seperti alat radiologi, laboratorium dan peralatan lainnya, di 

mana peralatan tersebut tersebar di beberapa bagian yang ada dalam 

kegiatan pelayanan rumah sakit, antara lain : 

 

TABEL 4.5 

RUMAH SAKIT XXX BANYUWANGI 

NILAI PENYUSUTAN BAGIAN PENUNJANG 

TAHUN 2008 

 

 

Bagian 

Harga 

Perolehan 

Tahun 

Perolehan 

Depresiasi 

Per tahun 

Dapur 35.658.500.00 2002 4.329.960.71 

Pencucian 28.950.000.00 2001 3.515.357.14 

Umum 8.125.500.00 2003 690.667.50 

Keuangan 13.389.750.00 2006 1.625.898.21 

Bag. Lainnya 6.665.250.00 - 566.546.25 

Total 92.789.000.00  10.728.428.82 
Sumber : Dokumentasi RS, XXX Banyuwangi 

 

 Bagian dapur terdiri dari seluruh peralatan masak, antara lain adalah 

kompor gas, tabung LPG, dan peralatan masak lainnya yang mendukung bagian 

dapur. 

 Bagian pencucian terdiri dari seluruh peralatan mencuci yang digunakan 

antara lain mesin cuci, alat setrika, dan meja setrika dan lain-lain. Sedangkan 

bagian umum perusahaan terdiri dari peralatan yang digunakan untuk menunjang 

aktivitas rumah sakit operasional seperti bagian personalia, kesekretariatan, 

pembukuan, keamanan, sehingga peralatan yang digunakan mencakup komputer, 

printer dan alat-alat penunjang lainnya. 
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 Bagian keuangan bertugas mengelola pembayaran dari pasien dan 

pengeluaran uang untuk keperluan operasional rumah sakit, untuk memperlancar 

tugas bagian keuangan tersebut maka diperlukan peralatan yang menunjang 

pekerjaannya, antara lain komputer, brankas,  alat pendeteksian uang, calculator  

dan peralatan lainnya. 

a.3. Data jumlah pasien rawat Inap 

 Jumlah pasien rawat inap selama tahun 2008 yang ada di RS. 

XXX Banyuwangi adalah sebagai berikut : 

 

TABEL 4.6 

RUMAH SAKIT XXX BANYUWANGI 

JUMLAH PASIEN, HARI PERAWATAN, DAN  

RATA-RATA HARI PERAWATAN 

TAHUN 2008 

 

 

Kelas 

Perawatan 

Jumlah 

Tempat 

Tidur 

Jumlah 

pasien 

Jumlah 

hari rawat 

inap 

Rata-rata 

Hari rawat 

inap 

Kelas I 6 654 1.862 2.84 

Kelas II 15 1.025 3.075 3.00 

Kelas III 60 6.915 27.240 3.94 

I C U 5 531 1.495 3.14 

Isolasi 5 538 1.814 3.54 

Bayi 5 598 1.999 7.40 

Parinatal 5 419 947 1.50 

Maternal 3 276 570 1.29 

Total 104 10.956 39.002  
Sumber : Dokumentasi RS, XXX Banyuwangi 

 

 Berdasar tabel di atas dapat diketahui bahwa pasien rawat inap 

yang dilayani di RS XXX Banyuwangi untuk kelas 1 sampai dengan 

kelas 3 rata-rata dirawat selama 3 hari sampai 4 hari, begitu pula 
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dengan ruang perawatan ICU, ruang isolasi, dan kelas bayi atau anak 

dengan hari perawatan selama 7 hari, selanjutnya untuk kelas parinatal  

dan kelas maternal selama 1 hari sampai 2 hari perawatan. 

a.4.  B iaya Pemeliharaan 

 Aktiva atau assets yang dimiliki rumah sakit akan dipelihara 

dengan baik agar kondisinya tetap terawat dan dapat digunakan 

sebagai peralatan untuk menunjang aktivitas rumah sakit dalam 

memberikan perawatan kepada pasien. 

 Besarnya biaya pemeliharaan yang dikeluarkan rumah sakit 

setiap tahunnya antara lain : 

 

TABEL 4.7 

RUMAH SAKIT XXX BANYUWANGI 

ALOKASI BIAYA PEMELIHARAAN 

TAHUN 2008 

 

Aktiva Luas Lantai 

(M²) 

Beban Biaya 

Pemeliharaan 

Gedung rawat inap 1.508 43.078.870.00 

Bag. Dapur 20 12.345.500.00 

Bag. Pencucian 40 8.254.250.00 

Bag. Umum 49 9.653.500.00 

Bag. Keuangan 9 10.547.750.00 

Bagian lainnya 785 78.447.500.00 

Total 2.411 162.327.370.00 
Sumber : Dokumentasi RS, XXX Banyuwangi 

 

 Biaya yang dikeluarkan tersebut di atas adalah khusus biaya yang 

dikeluarkan untuk aktivitas pemeliharaan, seperti obat untuk 

membersihkan lantai, mengecat ruangan, atau untuk merehap beberapa 
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bagian yang telah aus atau rusak atau merehap peralatan yang rusak 

seperti service computer. 

a.3.  Biaya Penunjang 

 Dalam kegiatannya, unit rawat inap tidak lepas dari kegiatan-

kegiatan bagian lainnya, bagian lain ini merupakan bagian penunjang 

dari unit rawat inap maupun dari unit-unit lainnya. Oleh karena hal 

tersebut sesuai dengan fungsi operasionalnya, maka perlu adanya 

pengalokasian biaya yang terjadi pada bagian penunjang ke bagian 

pelayanan, bagian penunjang itu berturut-turut adalah : 

 

TABEL 4.8 

RUMAH SAKIT XXX BANYUWANGI 

ALOKASI BIAYA BAGIAN PENUNJANG 

TAHUN 2008 

 

No Elemen Biaya Jumlah (Rp) 

1 Biaya gaji perawat rawat inap 1.468.320.000.00 

2 Biaya Listrik 83.215.500.00 

3 Biaya air 63.145.250.00 

4 Biaya konsumsi pasien 727.786.500.00 

5 Biaya administrasi 142.500.250.00 

6 Biaya assuransi 54.258.900.00 

7 Biaya laundry 21.254.650.00 

8 Biaya kebersihan 13.224.550.00 

9 Biaya perawatan taman 15.250.350.00 

                      Total 2.573.705.600.00 
Sumber : Dokumentasi RS, XXX Banyuwangi 

 

 Biaya gaji perawat adalah biaya yang dibebankan RS. XXX banyuwangi 

pada tenaga perawat khusus yang berada pada penanganan pasien rawat inap 

dengan perincian sebagai berikut : 
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              TABEL 4.9 

RUMAH SAKIT XXX BANYUWANGI 

JUMLAH PERAWAT DAN BIAYA GAJI PERAWAT 

TAHUN 2008 

 

Kelas Jumlah 

Perawat 

Biaya Gaji  

Perawat (Rp) 

Kelas I 14 145.320.000.00 

Kelas II 15 153.000.000.00 

Kelas III 52 514.800.000.00 

I C U 15 150.300.000.00 

Isolasi 16 163.200.000.00 

Bayi 11 112.200.000.00 

Parinatal 12 129.600.000.00 

Maternal 9 9.900.000.00 

Total 144 1.468.320.000.00 
Sumber : Dokumentasi RS, XXX Banyuwangi 

 Listrik sangat diperlukan oleh seluruh aktivitas operasional rumah sakit 

baik untuk rawat jalan atau rawat inap, listrik digunakan untuk penerangan kamar, 

untuk TV, kulkas, alat pemanas, dan untuk alat-alat kesehatan seperti foto 

radiology dan alat tes jantung.  

Pemakaian listrik di Rumah Sakit XXX selama tahun 2008 dapat di 

uraikan sebagai berikut : 

TABEL 4.10 

RUMAH SAKIT XXX BANYUWANGI 

JUMLAH PEMAKAIAN LISTRIK 

TAHUN 2008 

Kelas Jumlah KWH Biaya Listrik (Rp) 

Kelas I 6.147 8.417.404.62 

Kelas II 6.332 8.670.734.67 

Kelas III 11.254 15.410.683.51 

I C U 8.325 11.399.852.52 

Isolasi 7.114 9.741.567.66 

Bayi 7.015 9.606.001.85 

Parinatal 7.325 10.030.500.86 

Maternal 7.258 9.938.754.30 

Total 60.770 83.215.500.00 
 Sumber : Dokumentasi RS, XXX Banyuwangi 
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4.2. Pembahasan Data Hasil Penelitian 

 Berdasar data hasil penelitian yang telah diperoleh di atas maka langkah 

selanjutnya adalah menghitung atau menentukan harga pokok rawat inap dengan 

menggunakan Activity Based Costing System (ABC sistem). 

4.2.1. Klasifikasi Aktivitas Biaya ke dalam Berbagai Aktivitas Biaya 

 Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam hal ini Rumah Sakit XXX 

Banyuwangi akan diklasifikasikan berdasar sifat biaya dan aktivitas biaya yang 

ada pada Rumah Sakit. Aktivitas yang berhubungan dengan biaya dibedakan 

menjadi tiga bagian yaitu Unit-Level Activity Cost, Aktivitas ini adalah aktivitas 

yang dijalankan setiap hari di aktivitas rawat inap yang dapat dirasakan langusung 

oleh pasien seperti perawatan, listrik, air dan makan. Batch-Related Activity Cost, 

aktivitas ini tergantung dari besarnya pelayanan yang diberikan rumah sakit pada 

pasien, semakin tinggi/banyak pasien yang ditangani maka semakin besar biaya 

yang dikeluarkan, seperti biaya administrasi, biaya kebersihan. Fasility-Sustaining 

Activity Cost, kegiatan ini berhubungan dengan usaha rumah sakit untuk 

memberikan pelayanan kepada pasien dengan fasilitas yang dimiliki atau fasilitas 

yang sudah ada seperti laundry, assuransi, penyusutan gedung dan lain-lain. 

 Berdasar aktivitas yang diklasifikasikan tersebut maka sangat menentukan 

upaya identifikasi cost driver, dan dalam perhitungan biaya rawat inap dengan 

menggunakan ABC sistem. 
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4.2.2. Pengalokasian Berbagai Biaya dengan Berbagai Aktivitas 

  Dari berbagai aktivitas yang dijalankan perusahaan tersebut dihubungkan 

dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas tersebut, biaya-biaya 

yang dikeluarkan antara lain : 

1. Biaya unit level activities 

Merupakan biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah unit yang 

dilayani, baik secara kuantitas ataupun kualitas yang termasuk dalam 

kelompok biaya ini pada rumah sakit XXX adalah sebagai berikut : 

1. Biaya gaji perawat 

2. Biaya listrik 

3. Biaya air 

4. Biaya konsumsi pasien 

2. Biaya batch level activities 

Merupakan biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah batch produk 

atau pelayanan, yang termasuk dalam biaya ini pada rumah sakit XXX antara 

lain : 

1. Biaya administrasi 

2. Biaya kebersihan 

3. Biaya perawatan taman 

4. Biaya pencucian 

5. Biaya pemeliharaan dapur 
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3. Biaya product level activitas 

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membuat dan mendukung 

terjadinya suatu suatu produksi suatu barang, pada rumah sakit XXX tidak 

memiliki jenis biaya ini. 

4. Biaya Facility Level Activities 

Merupakan biaya bersama bagi berbagai jenis produk jasa pelayanan yang 

berbeda, yang termasuk dalam kelompok biaya ini adalah : 

1. Biaya assuransi 

2. Biaya laundry 

3. Biaya penyusutan gedung 

4. Biaya penyusutan bagian penunjang 

5. Biaya penyusutan fasilitas kamar 

 Seluruh total cost yang terjadi akan di kelompokan sesuai dengan 

pengelompokan biaya masing masing dan di proporsikan sesuai dengan aktifitas 

atau kuantitas terjadinya. 

4.2.3. Klasifikasi Cost Driver 

 Klasifikasi biaya berdasar aktivitas sangat membantu  perusahaan (Rumah 

Sakit XXX) dalam menghitung besarnya biaya rawat inap yang sesungguhnya, 

karena dengan menggunakan cost driver setiap jenis biaya akan diidentifikasi 

sesuai dengan kategorinya, pengidentifikasian setiap jenis biaya pada dasarnya 

untuk menentukan kelompok aktivitas dan tarif/unit cost driver. 
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TABEL 4.11 

PENGELOMPOKAN BIAYA RAWAT INAP DAN COST DRIVER 

KAMAR RAWAT INAP (UNIT LEVEL ACTIVITY COST) 

 

No Aktivitas Driver Cost 

Driver 

Jumlah 

1 Unit level activity cost    

 a. Biaya gaji perawat Jumlah hari rawat inap 39.002 1.468.320.000.00 

     1. Kelas I Jumlah hari rawat inap 1.862  

     2. Kelas II Jumlah hari rawat inap 3.075  

     3. Kelas III Jumlah hari rawat inap 27.240  

     4. ICU Jumlah hari rawat inap 1.495  

     5. Isolasi Jumlah hari rawat inap 1.814  

     6. Bayi Jumlah hari rawat inap 1.999  

     7. Parinatal Jumlah hari rawat inap 947  

     8. Maternal Jumlah hari rawat inap 570  

 b. Biaya Listrik KWH 60.770 83.215.500.00 

     1. Kelas I KWH   6.147  

     2. Kelas II KWH   6.332  

     3. Kelas III KWH 11.254  

     4. ICU KWH   8.325  

     5. Isolasi KWH   7.114  

     6. Bayi KWH   7.015  

     7. Parinatal KWH   7.325  

     8. Maternal KWH   7.258  

 c. Biaya air Meter kubik 39.041 63.145.250.00 

     1. Kelas I Meter kubik    787  

     2. Kelas II Meter kubik 1.912  

     3. Kelas III Meter kubik 5.863  

     4. ICU Meter kubik 6.211  

     5. Isolasi Meter kubik 6.326  

     6. Bayi Meter kubik 6.827  

     7. Parinatal Meter kubik 6.989  

     8. Maternal Meter kubik 4.126  

 d. Biaya konsumsi pasien Jumlah hari rawat inap 39.002 727.786.500.00 

     1. Kelas I Jumlah hari rawat inap 1.862  

     2. Kelas II Jumlah hari rawat inap 3.075  

     3. Kelas III Jumlah hari rawat inap 27.240  

     4. ICU Jumlah hari rawat inap 1.495  

     5. Isolasi Jumlah hari rawat inap 1.814  

     6. Bayi Jumlah hari rawat inap 1.999  

     7. Parinatal Jumlah hari rawat inap 947  

     8. Maternal Jumlah hari rawat inap 570  
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TABEL 4.12 

PENGELOMPOKAN BIAYA RAWAT INAP DAN COST DRIVER 

KAMAR RAWAT INAP (BATCH RELATED ACTIVITY COST) 

 

No Aktivitas Driver Cost 

Driver 

Jumlah 

2 Batch Related  activity cost    

 a. Biaya administrasi Jumlah pasien 10.956 142.500.250.00 

     1. Kelas I Jumlah pasien    654  

     2. Kelas II Jumlah pasien 1.025  

     3. Kelas III Jumlah pasien 6.915  

     4. ICU Jumlah pasien    531  

     5. Isolasi Jumlah pasien    538  

     6. Bayi Jumlah pasien    598  

     7. Parinatal Jumlah pasien    419  

     8. Maternal Jumlah pasien    276  

 b. Biaya Kebersihan Luas lantai 1.508 13.224.550.00 

     1. Kelas I Luas lantai 172  

     2. Kelas II Luas lantai 208  

     3. Kelas III Luas lantai 462  

     4. ICU Luas lantai 108  

     5. Isolasi Luas lantai 180  

     6. Bayi Luas lantai 168  

     7. Parinatal Luas lantai   90  

     8. Maternal Luas lantai 120  

 c. Biaya Perawatan taman Jumlah pasien 10.956 15.250.350..00 

     1. Kelas I Jumlah pasien    654  

     2. Kelas II Jumlah pasien 1.025  

     3. Kelas III Jumlah pasien 6.915  

     4. ICU Jumlah pasien    531  

     5. Isolasi Jumlah pasien    538  

     6. Bayi Jumlah pasien    598  

     7. Parinatal Jumlah pasien    419  

     8. Maternal Jumlah pasien    276  

 d. Bi.Pemel. Pencucian Jumlah pasien 10.956 8.254.250.00 

     1. Kelas I Jumlah pasien    654  

     2. Kelas II Jumlah pasien 1.025  

     3. Kelas III Jumlah pasien 6.915  

     4. ICU Jumlah pasien    531  

     5. Isolasi Jumlah pasien    538  

     6. Bayi Jumlah pasien    598  

     7. Parinatal Jumlah pasien    419  

     8. Maternal Jumlah pasien    276  

 e. Biaya Pemeliharaan dapur Jumlah pasien 10.956 12.345.500.00 

     1. Kelas I Jumlah pasien    654  

     2. Kelas II Jumlah pasien 1.025  

     3. Kelas III Jumlah pasien 6.915  

     4. ICU Jumlah pasien    531  

     5. Isolasi Jumlah pasien    538  

     6. Bayi Jumlah pasien    598  

     7. Parinatal Jumlah pasien    419  

     8. Maternal Jumlah pasien    276  

 f. Biaya Perawatan umum Jumlah pasien 10.956 9.653.500.00 

     1. Kelas I Jumlah pasien    654  

     2. Kelas II Jumlah pasien 1.025  

     3. Kelas III Jumlah pasien 6.915  

     4. ICU Jumlah pasien    531  
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     5. Isolasi Jumlah pasien    538  

     6. Bayi Jumlah pasien    598  

     7. Parinatal Jumlah pasien    419  

     8. Maternal Jumlah pasien    276  

 g. Bi.Pemel.Bag.Keuangan Jumlah pasien 10.956 10.547.750.00 

     1. Kelas I Jumlah pasien    654  

     2. Kelas II Jumlah pasien 1.025  

     3. Kelas III Jumlah pasien 6.915  

     4. ICU Jumlah pasien    531  

     5. Isolasi Jumlah pasien    538  

     6. Bayi Jumlah pasien    598  

     7. Parinatal Jumlah pasien    419  

     8. Maternal Jumlah pasien    276  

 h. Biaya Pemel. Lainnya Jumlah pasien 10.956 78.447.500.00 

     1. Kelas I Jumlah pasien    654  

     2. Kelas II Jumlah pasien 1.025  

     3. Kelas III Jumlah pasien 6.915  

     4. ICU Jumlah pasien    531  

     5. Isolasi Jumlah pasien    538  

     6. Bayi Jumlah pasien    598  

     7. Parinatal Jumlah pasien    419  

     8. Maternal Jumlah pasien    276  

 i. Biaya Pemel. gedung Luas lantai 1.508 43.078.870.00 

     1. Kelas I Luas lantai 172  

     2. Kelas II Luas lantai 208  

     3. Kelas III Luas lantai 462  

     4. ICU Luas lantai 108  

     5. Isolasi Luas lantai 180  

     6. Bayi Luas lantai 168  

     7. Parinatal Luas lantai 90  

     8. Maternal Luas lantai 120  

 

TABEL 4.13 

PENGELOMPOKAN BIAYA RAWAT INAP DAN COST DRIVER 

KAMAR RAWAT INAP (FACILITY SUSTAINING ACTIVITY COST) 

 

No Aktivitas Driver Cost 

Driver 

Jumlah 

3 FacilitySustaining activity 

cost 

   

 a. Biaya Assuransi Jumlah hari rawat inap 39.002 54.258.900.00 

     1. Kelas I Jumlah hari rawat inap 1.862  

     2. Kelas II Jumlah hari rawat inap 3.075  

     3. Kelas III Jumlah hari rawat inap 27.240  

     4. ICU Jumlah hari rawat inap 1.495  

     5. Isolasi Jumlah hari rawat inap 1.814  

     6. Bayi Jumlah hari rawat inap 1.999  

     7. Parinatal Jumlah hari rawat inap 947  

     8. Maternal Jumlah hari rawat inap 570  

 b. Biaya Laundry Jumlah hari rawat inap 39.002 21.254.650.00 

     1. Kelas I Jumlah hari rawat inap 1.862  
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     2. Kelas II Jumlah hari rawat inap 3.075  

     3. Kelas III Jumlah hari rawat inap 27.240  

     4. ICU Jumlah hari rawat inap 1.495  

     5. Isolasi Jumlah hari rawat inap 1.814  

     6. Bayi Jumlah hari rawat inap 1.999  

     7. Parinatal Jumlah hari rawat inap 947  

     8. Maternal Jumlah hari rawat inap 570  

 c. Biaya Penyusutan gedung Luas lantai 1.508 275.805.248.13 

     1. Kelas I Luas lantai 172  

     2. Kelas II Luas lantai 208  

     3. Kelas III Luas lantai 462  

     4. ICU Luas lantai 108  

     5. Isolasi Luas lantai 180  

     6. Bayi Luas lantai 168  

     7. Parinatal Luas lantai 90  

     8. Maternal Luas lantai 120  

 d. Bi.Peny. Bag. Penunjang Luas lantai 1.508 10.728.428.82 

     1. Kelas I Luas lantai 172  

     2. Kelas II Luas lantai 208  

     3. Kelas III Luas lantai 462  

     4. ICU Luas lantai 108  

     5. Isolasi Luas lantai 180  

     6. Bayi Luas lantai 168  

     7. Parinatal Luas lantai 90  

     8. Maternal Luas lantai 120  

 e. Bi.Peny.Fasilitas kamar Jumlah pasien 10.956  

     1. Kelas I Jumlah pasien    654 19.600.000.00 

     2. Kelas II Jumlah pasien 1.025 22.500.000.00 

     3. Kelas III Jumlah pasien 6.915 60.000.000.00 

     4. ICU Jumlah pasien    531 20.500.000.00 

     5. Isolasi  Jumlah pasien    538 20.500.000.00 

     6. Bayi Jumlah pasien    598 17.000.000.00 

     7. Parinatal Jumlah pasien    419 42.250.000.00 

     8. Maternal Jumlah pasien    276 50.150.000.00 

 

 Berdasar nilai-nilai yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa 

nilai cost driver sangat membantu pihak perusahaan untuk menentukan nilai 

besarnya biaya rawat inap yang seharusnya dikeluarkan oleh pihak rumah sakit 

dalam memberikan rawat inap pada pasien. 

4.2.4. Menentukan Tarif Berdasar Cost Driver 

 Besarnya nilai cost driver yang telah ditentukan di atas sesuai dengan 

identifikasi yang telah ditentukan berdasar aktivitas tersebut di atas maka langkah 

selanjutnya adalah menentukan tarif atau biaya rawat inap per pasien per hari 
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yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan pihak rumah sakit. Dalam 

menentukan tarif atau biaya per pasien dapat dilakukan dengan rumus : 

      Jumlah Aktivitas 

    Tarif per unit cost driver :  

      Cost Driver 

 

 Berikut ini penentuan tarif per unit cost driver per pasien sesuai dengan 

kamar rawat inap berdasar metode ABC Sistem : 

 

TABEL 4.14 

PENGELOMPOKAN BIAYA RAWAT INAP DAN COST DRIVER 

KAMAR RAWAT INAP (UNIT LEVEL ACTIVITY COST) 

 

No Aktivitas Driver Cost 

Driver 

Jumlah 

1 Unit level activity cost    

 a. Biaya gaji perawat 1.468.320.000.00 39.002 37.647,30 

     1. Kelas I    1.862  

     2. Kelas II    3.075  

     3. Kelas III  27.240  

     4. ICU    1.495  

     5. Isolasi    1.814  

     6. Bayi    1.999  

     7. Parinatal       947  

     8. Maternal      570  

 b. Biaya Listrik 83.215.500.00 60.770 1.368,35 

     1. Kelas I    6.147  

     2. Kelas II    6.332  

     3. Kelas III  11.254  

     4. ICU    8.325  

     5. Isolasi    7.114  

     6. Bayi    7.015  

     7. Parinatal    7.325  

     8. Maternal    7.258  

 c. Biaya air 63.145.250.00 39.041 1.617,40 

     1. Kelas I     787  

     2. Kelas II  1.912  

     3. Kelas III  5.863  

     4. ICU  6.211  

     5. Isolasi  6.326  

     6. Bayi  6.827  

     7. Parinatal  6.989  

     8. Maternal  4.126  

 d. Biaya konsumsi pasien 727.786.500.00 39.002 18.660.00 
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     1. Kelas I    1.862  

     2. Kelas II    3.075  

     3. Kelas III  27.240  

     4. ICU    1.495  

     5. Isolasi    1.814  

     6. Bayi    1.999  

     7. Parinatal       947  

     8. Maternal      570  

 

 

TABEL 4.15 

PENGELOMPOKAN BIAYA RAWAT INAP DAN COST DRIVER 

KAMAR RAWAT INAP (BATCH RELATED ACTIVITY COST) 

 

No Aktivitas Driver Cost 

Driver 

Jumlah 

2 Batch Related  activity cost    

 a. Biaya administrasi 142.500.250.00 10.956 13.007.00 

     1. Kelas I     654  

     2. Kelas II  1.025  

     3. Kelas III  6.915  

     4. ICU     531  

     5. Isolasi     538  

     6. Bayi     598  

     7. Parinatal     419  

     8. Maternal     276  

 b. Biaya Kebersihan 13.224.550.00 1.508 8.770.00 

     1. Kelas I  172  

     2. Kelas II  208  

     3. Kelas III  462  

     4. ICU  108  

     5. Isolasi  180  

     6. Bayi  168  

     7. Parinatal    90  

     8. Maternal  120  

 c. Biaya Perawatan taman 15.250.350..00 10.956 1.392 

     1. Kelas I     654  

     2. Kelas II  1.025  

     3. Kelas III  6.915  

     4. ICU     531  

     5. Isolasi     538  

     6. Bayi     598  

     7. Parinatal     419  

     8. Maternal     276  

 d. Bi.Pemel. Pencucian 8.254.250.00 10.956 753.00 

     1. Kelas I     654  

     2. Kelas II  1.025  

     3. Kelas III  6.915  

     4. ICU     531  

     5. Isolasi     538  
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     6. Bayi     598  

     7. Parinatal     419  

     8. Maternal     276  

 e. Biaya Pemeliharaan dapur 12.345.500.00 10.956 1.127.00 

     1. Kelas I     654  

     2. Kelas II  1.025  

     3. Kelas III  6.915  

     4. ICU     531  

     5. Isolasi     538  

     6. Bayi     598  

     7. Parinatal     419  

     8. Maternal     276  

 f. Biaya Perawatan umum 9.653.500.00 10.956 881.00 

     1. Kelas I     654  

     2. Kelas II  1.025  

     3. Kelas III  6.915  

     4. ICU      531  

     5. Isolasi     538  

     6. Bayi     598  

     7. Parinatal     419  

     8. Maternal     276  

 g. Bi.Pemel.Bag.Keuangan 10.547.750.00 10.956 963.00 

     1. Kelas I     654  

     2. Kelas II  1.025  

     3. Kelas III  6.915  

     4. ICU     531  

     5. Isolasi     538  

     6. Bayi     598  

     7. Parinatal     419  

     8. Maternal     276  

 h. Biaya Pemel. Lainnya 78.447.500.00 10.956 7.160.00 

     1. Kelas I     654  

     2. Kelas II  1.025  

     3. Kelas III  6.915  

     4. ICU     531  

     5. Isolasi     538  

     6. Bayi     598  

     7. Parinatal     419  

     8. Maternal     276  

 i. Biaya Pemel. gedung 43.078.870.00 1.508 28.567 

     1. Kelas I  172  

     2. Kelas II  208  

     3. Kelas III  462  

     4. ICU  108  

     5. Isolasi  180  

     6. Bayi  168  

     7. Parinatal  90  

     8. Maternal  120  
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TABEL 4.15 

PENGELOMPOKAN BIAYA RAWAT INAP DAN COST DRIVER 

KAMAR RAWAT INAP (FACILITY SUSTAINING ACTIVITY COST) 

No Aktivitas Driver Cost 

Driver 

Jumlah 

3 FacilitySustaining activity 

cost 

   

 a. Biaya Assuransi 54.258.900.00 39.002 1.391.18 

     1. Kelas I    1.862  

     2. Kelas II    3.075  

     3. Kelas III  27.240  

     4. ICU    1.495  

     5. Isolasi    1.814  

     6. Bayi    1.999  

     7. Parinatal       947  

     8. Maternal      570  

 b. Biaya Laundry 21.254.650.00 39.002 544.96 

     1. Kelas I    1.862  

     2. Kelas II    3.075  

     3. Kelas III  27.240  

     4. ICU    1.495  

     5. Isolasi    1.814  

     6. Bayi    1.999  

     7. Parinatal       947  

     8. Maternal      570  

 c. Biaya Penyusutan gedung 275.805.248.13 1.508 182.894.72 

     1. Kelas I  172  

     2. Kelas II  208  

     3. Kelas III  462  

     4. ICU  108  

     5. Isolasi  180  

     6. Bayi  168  

     7. Parinatal  90  

     8. Maternal  120  

 d. Bi.Peny. Bag. Penunjang 10.728.428.82 1.508 7.114.34 

     1. Kelas I  172  

     2. Kelas II  208  

     3. Kelas III  462  

     4. ICU  108  

     5. Isolasi  180  

     6. Bayi  168  

     7. Parinatal  90  

     8. Maternal  120  

 e. Bi.Peny.Fasilitas kamar  10.956  

     1. Kelas I 19.600.000.00    654 29.969.41 

     2. Kelas II 22.500.000.00 1.025 21.951.21 

     3. Kelas III 60.000.000.00 6.915 8.676.78 

     4. ICU 20.500.000.00    531 38.606.40 

     5. Isolasi  20.500.000.00    538 38.104.08 

     6. Bayi 17.000.000.00    598 28.428.09 

     7. Parinatal 42.250.000.00    419 100.835.32 

     8. Maternal 50.150.000.00    276 181.702.8 
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 Berdasar perhitungan di atas maka dapat diketahui pembebanan biaya 

masing-masing unit rawat inap sesuai dengan aktivitasnya, dari perhitungan 

tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menghitung biaya rawat inap 

masing-masing kelas . 

4.2.5. Membebankan Biaya ke Masing-masing Unit Rawat Inap Berdasar 

Cost Driver dan Ukuran Aktivitas. 

 Pembebanan biaya rawat inap masing-masing kamar dengan 

menggunakan cost driver dan ukuran aktivitas ke setiap kamar, dimana 

perhitungan tersebut akan menghasilkan nilai BOP, di mana dihitung dengan 

rumus : 

 

       = Tarif/unit Cost Driver  X Cost Driver yang dipilih 

  

 Dengan mengetahui nilai BOP yang telah dibebankan tersebut pada 

masing-masing produk, maka dapat dihitung tarif jasa rawat inap per kamar tidur 

masing-masing kelas, menurut Mulyadi (1993) perhitungan tarif masing-masing 

tipe kamar dengan metode ABC dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 = Cost rawat inap + Laba yang diharapkan 

 

 Berdasar kondisi tersebut maka dengan mengacu laba yang diharapkan 

pihak rumah sakit yaitu sebesar : 
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1. Kelas 1 =      10 % 

2. Kelas 2       =        7 % 

3. Kelas 3       =      5% 

4. Kelas ICU  = 12.5 % 

5. Kelas Isolasi  = 12.5 % 

6. Kelas Bayi  =   7.5 % 

7. Kelas Parinatal =    15 % 

8. Kelas Maternal =    20 % 

 Berdasar kondisi tersebut maka biaya rawat inap masing-masing kelas 

dapat dihitung sebagai berikut : 
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PERHITUNGAN BIAYA PERUNIT BERDASAR COST DRIVER      

             

No Biaya dikeluarkan Cost Driver Keterangan Kelas I Kelas II Kelas III ICU Isolasi Bayi Parinatal Maternal Total 

                          

1 Gaji perawat 39,002 Jumlah Hari 1,862 3,075 27,240 1,495 1,814 1,999 947 570 39,002 

2 Listrik 60,770 Jumlah KWH 6,147 6,332 11,254 8,325 7,114 7,015 7,325 7,258 60,770 

3 Air 39,041 Jumlah Hari 787 1,912 5,863 6,211 6,326 6,827 6,989 4,126 39,041 

4 Konsumsi pasien 39,002 Jumlah Hari 1,862 3,075 27,240 1,495 1,814 1,999 947 570 39,002 

5 Assuransi 39,002 Jumlah Hari 1,862 3,075 27,240 1,495 1,814 1,999 947 570 39,002 

6 Laundry 39,002 Jumlah Hari 1,862 3,075 27,240 1,495 1,814 1,999 947 570 39,002 

7 Penyusutan gedung 1,508 Luas Lantai 172 208 462 108 180 168 90 120 1,508 

8 Penyusutan bagian penunjang 1,508 Luas Lantai 172 208 462 108 180 168 90 120 1,508 

9 Penyusutan fas. Kamar  10,956 Jumlah Pasien 654 1,025 6,915 531 538 598 419 276 10,956 

10 Administrasi 10,956 Jumlah Pasien 654 1,025 6,915 531 538 598 419 276 10,956 

11 Kebersihan 1,508 Luas Lantai 172 208 462 108 180 168 90 120 1,508 

12 Perawatan taman 10,956 Jumlah Pasien 654 1,025 6,915 531 538 598 419 276 10,956 

13 Pencucian 10,956 Jumlah Pasien 654 1,025 6,915 531 538 598 419 276 10,956 

14 Pemeliharaan Dapur 10,956 Jumlah Pasien 654 1,025 6,915 531 538 598 419 276 10,956 

15 Perawatan umum 10,956 Jumlah Pasien 654 1,025 6,915 531 538 598 419 276 10,956 

16 Pemeliharaan bag. Keuangan 10,956 Jumlah Pasien 654 1,025 6,915 531 538 598 419 276 10,956 

17 Pemeliharaan bag. Lainnya 10,956 Jumlah Pasien 654 1,025 6,915 531 538 598 419 276 10,956 

18 Pemeliharaan gedung 1,508 Luas Lantai 172 208 462 108 180 168 90 120 1,508 
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PERHITUNGAN BIAYA JASA RAWAT INAP BERDASAR KELAS PERAWATAN    

No Biaya dikeluarkan Bia/Unit Kelas I Kelas II Kelas III ICU Isolasi Bayi Parinatal Maternal 

1 Gaji perawat 37,647.30 70,099,273 115,765,448 1,025,512,452 56,282,714 68,292,202 75,256,953 35,651,993 21,458,961 

2 Listrik 1,368.35 8,411,247 8,664,392 15,399,411 11,391,514 9,734,442 9,598,975 10,023,164 9,931,484 

3 Air 1,617.40 1,272,894 3,092,469 9,482,816 10,045,671 10,231,672 11,041,990 11,304,009 6,673,392 

4 Konsumsi pasien 18,660.00 34,744,920 57,379,500 508,298,400 27,896,700 33,849,240 37,301,340 17,671,020 10,636,200 

5 Assuransi 1,391.18 2,590,377 4,277,879 37,895,743 2,079,814 2,523,601 2,780,969 1,317,447 792,973 

6 Laundry 544.60 1,014,045 1,674,645 14,834,904 814,177 987,904 1,088,655 515,736 310,422 

7 Penyusutan gedung          

  Kelas 1 57,411.49 9,874,776               

  Kelas 2 44,990.31   9,357,985             

  Kelas 3 7,634.62     3,527,193           

  ICU 71,803.83       7,754,814         

  Isolasi 70,839.84         12,751,172       

  Bayi 77,500.11           13,020,019     

  Parinatal 70,259.90             6,323,391   

  Maternal 95,233.68               11,428,041 

8 Penyusutan bagian penunjang 7,114.34 1,223,666 1,479,783 3,286,825 768,349 1,280,581 1,195,209 640,291 853,721 

9 Penyusutan fas. Kamar                    

  Kelas 1 4,067.28 2,660,000               

  Kelas 2 2,979.09   3,053,571             

  Kelas 3 1,177.56     8,142,857           

  ICU 5,857.14       3,110,143         

  Isolasi 5,433.87         2,923,424       

  Bayi 8,544.97           5,109,894     

  Parinatal 9,115.94             3,819,580   

  Maternal 14,298.47               3,946,378 

10 Administrasi 13,007.00 8,506,578 13,332,175 89,943,405 6,906,717 6,997,766 7,778,186 5,449,933 3,589,932 

11 Kebersihan 8,770.00 1,508,440 1,824,160 4,051,740 947,160 1,578,600 1,473,360 789,300 1,052,400 

12 Perawatan taman 1,392.00 910,368 1,426,800 9,625,680 739,152 748,896 832,416 583,248 384,192 

13 Pencucian 753.00 492,462 771,825 5,206,995 399,843 405,114 450,294 315,507 207,828 

14 Pemeliharaan Dapur 1,127.00 737,058 1,155,175 7,793,205 598,437 606,326 673,946 472,213 311,052 

15 Perawatan umum 881.00 576,174 903,025 6,092,115 467,811 473,978 526,838 369,139 243,156 

16 Pemeliharaan bag. Keuangan 963.00 629,802 987,075 6,659,145 511,353 518,094 575,874 403,497 265,788 

17 Pemeliharaan bag. Lainnya 7,160.00 4,682,640 7,339,000 49,511,400 3,801,960 3,852,080 4,281,680 3,000,040 1,976,160 

18 Pemeliharaan gedung 28,567.00 4,913,524 5,941,936 13,197,954 3,085,236 5,142,060 4,799,256 2,571,030 3,428,040 

  Total Biaya   154,848,245.11 238,426,842.09 1,818,462,240.14 137,601,564.14 162,897,152.04 177,785,853.94 101,220,538.52 77,490,119.83 

  Jumlah hari inap   1,862.00 3,075.00 27,240.00 1,495.00 1,814.00 1,999.00 947.00 570.00 

  Biaya rawat inap per kamar   83,162 77,537 66,757 92,041 89,800 88,937 106,885 135,948 

  % Laba   8,316 5,428 3,338 11,505 11,225 6,670 16,033 27,190 

  Jumlah tarif/biaya rawat inap   91,479 82,965 70,095 103,546 101,025 95,608 122,918 163,137 
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Perhitungan Biaya penyusutan Fasilitas dan Gedung        

          

Biaya dikeluarkan Bia/Unit Kelas I Kelas II Kelas III ICU Isolasi Bayi Parinatal Maternal 

                    

Fasiltas kamar   19,600,000 22,500,000 60,000,000 20,500,000 20,500,000 17,000,000 42,250,000 50,150,000 

Nilai Sisa   0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

    980,000 1,125,000 3,000,000 1,025,000 1,025,000 850,000 2,112,500 2,507,500 

Nilai modal   18,620,000 21,375,000 57,000,000 19,475,000 19,475,000 16,150,000 40,137,500 47,642,500 

Umur   7 7 7 7 7 7 7 7 

Peyusutan/th   2,660,000 3,053,571 8,142,857 2,782,143 2,782,143 2,307,143 5,733,929 6,806,071 

Jumlah pasien   654 1,025 6,915 475 512 270 629 476 

Biaya per unit/pasien/hari   4,067 2,979 1,178 5,857 5,434 8,545 9,116 14,298 

                    

Gedung   625,785,250 768,584,500 879,889,500 568,447,000 604,500,000 348,750,500 736,558,000 755,520,500 

Nilai Sisa   0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

    62,578,525 76,858,450 87,988,950 56,844,700 60,450,000 34,875,050 73,655,800 75,552,050 

Nilai modal   563,206,725 691,726,050 791,900,550 511,602,300 544,050,000 313,875,450 662,902,200 679,968,450 

Umur   15 15 15 15 15 15 15 15 

Peyusutan/th   37,547,115 46,115,070 52,793,370 34,106,820 36,270,000 20,925,030 44,193,480 45,331,230 

Jumlah pasien   654 1,025 6,915 475 512 270 629 476 

Biaya per unit/pasien/hari   57,411 44,990 7,635 71,804 70,840 77,500 70,260 95,234 
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Pendekatan Perhitungan Tarif Single Rate dengan Satu Cost Driver 

Tarif Jasa Rawat Inap Berdasar Kelas Perawatan 

                        

Perkiraan Biaya pertahun 
Cost 

Driver Tarif/M Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 ICU Isolasi Bayi Parinatal Mat em 

  A B C D E F G H I J K 

       Tarif luas lantai/M2 

Luas Lantai      172 208 462 108 180 168 90 120 

     (A/B)                 

Gaji TK perawat 
  
1,468,320,000.00      70,099,273 115,765,448 1,025,512,452 56,282,714 68,292,202 75,256,953 35,651,993 21,458,961 

Biaya penunjang :                       

1. Penyusutan Gedung Rawat Inap 
       
275,805,248.13  

    
1,508.00  

    
182,894.73  

      
31,457,893.02  

      
38,042,103.19  

         
84,497,363.82  

       
19,752,630.50  

     
32,921,050.84  

       
30,726,314.12  

    
16,460,525.42  

       
21,947,367.23  

2. Penyusutan Bagian Penunjang 
        
10,728,428.82  

    
1,508.00  

          
7,114.34  

        
1,223,666.95  

        
1,479,783.29  

           
3,286,826.34  

            
768,349.01  

        
1,280,581.69  

          
1,195,209.58  

        
640,290.84  

              
853,721.13  

3. Biaya pemel. Gedung Rawat Inap 
        
43,078,870.00  

    
1,508.00  

     
28,566.89  

         
4,913,505.07  

          
5,941,913.10  

            
13,197,903.14  

          
3,085,224.11  

        
5,142,040.19  

          
4,799,237.51  

       
2,571,020.09  

        
3,428,026.79  

4. Biaya pemel. Gedung Penunjang 
       
119,248,500.00  

    
1,508.00  

       
79,077.25  

       
13,601,287.80  

     
16,448,068.97  

          
36,533,691.64  

        
8,540,343.50  

     
14,233,905.84  

       
13,284,978.78  

        
7,116,952.92  

        
9,489,270.56  

5. Biaya bagian Penunjang 
    
1,105,385,600.00  

    
1,508.00  

    
733,014.32  

   
126,078,463.66  

    
152,466,979.31  

         
338,652,617.51  

        
79,165,546.95  

    
131,942,578.25  

     
123,146,406.37  

     
65,971,289.12  

        
87,961,718.83  

Total 
  
3,022,566,646.95    

   
247,374,089.50  

   
330,144,295.86  

      
1,501,680,854.45  

    
167,594,808.08  

   
253,812,358.80  

  
248,409,099.34  

   
128,412,071.40  

      
145,139,065.53  

            

   Hari Rawat Inap  
                
1,862.00  

                
3,075.00  

                 
27,240.00  

                 
1,495.00  

                
1,814.00  

                 
1,999.00  

                 
947.00  

                    
570.00  

  
 
Biaya/Hari       132,853.97     107,364.00           55,127.78        112,103.55      139,918.61      124,266.68     135,598.81     254,629.94  

   % laba  10% 7% 5% 12.5% 12.5% 7.5% 15.0% 20.0% 

    
              
13,285.40  

                 
7,515.48  

                    
2,756.39  

               
14,012.94  

             
17,489.83  

                
9,320.00  

           
20,339.82  

              
50,925.99  

  Tarif Rawat inap 146,139.37 114,879.48 57,884.17 126,116.49 157,408.44 133,586.68 155,938.63 305,555.93 
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 Berdasar hasil perhitungan di atas maka dapat direkapitulasi sebagai 

berikut : 

 

Tabel 4.18 

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN DAN 

PERBANDINGAN BIAYA BERDASAR ABC DAN TRADISIONAL 

(SINGLE RATE) 

 

Tipe Kamar Biaya Tradisional 

(single rate) 

Biaya berdasar 

ABC 

Selisih 

Biaya 

Kelas 1 132,853.97  83,162 69,876.03 

Kelas 2 107,364.00 77,537 29,827.00 

Kelas 3 55,127.78 66,757 11,629.22 

Kelas ICU 112,103.55 92,041 20,062.55 

Kelas Isolasi 139,918.61 89,800 50,118.61 

Kelas Bayi 124,266.68 88,937 35,329.68 

Kelas Parinatal 135,598.81 106,885 28,713.81 

Kelas Maternal 254,629.94 135,948 118,681.94 

* RS. XXX tidak menentukan biaya tiap kamar 

 

 Dengan perbandingan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa 

perhitungan tradisional menghasilkan biaya yang jauh lebih besar dari pada sistem  

ABC, tetapi  perhitungan tradisional lebih rendah  terjadi pada kelas tiga. Hal ini 

di karenakan pada kelas tiga tidak hanya memiliki pemicu biaya yang besar tetapi 

juga penanggung beban (pasien) berbanding lurus dengan pemicunya yaitu 

berjumlah lebih banyak dibanding lainnya kelas yang lain. 
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Tabel 4.19 

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN DAN 

PERBANDINGAN TARIF RS.XXX, TARIF BERDASAR ABC 

DAN TARIF TRADISIONAL (SINGLE RATE) 

 

Tipe Kamar Tarif 

RS.XXX 

Tarif berdasar 

ABC* 

Tarif 

Tradisional** 

Selisih  

 Tarif* 

Selisih 

 Tarif** 

Kelas 1 90.000 91,479 146,139.37 1.479 56,139.37 

Kelas 2 70.000 82,965 114,879.48 12.965 44,879.48 

Kelas 3 50.000 70,095 57,884.17 20.095 7,884.17 

Kelas ICU 100.000 103,546 126,116.49 3.546 26,116.49 

Kelas Isolasi 100.000 101,025 157,408.44 1.025 57,408.44 

Kelas Bayi 75.000 95,608 133,586.68 20.608 58,568.68 

Kelas Parinatal 150.000 122,918 155,938.63 27.082 5,938.63 

Kelas Maternal 200.000 163,137 305,555.93 36.836 105,555.93 

  

 

 Dari perhitungan tersebut maka dapat diketahui bahwa seluruh tarif pada 

RS. XXX  dapat dikatakan lebih rendah di bangding sistem ABC. Tetapi tarif 

perhitungan abc pada kelas parinatal dan maternal lebih rendah dari tarif 

RS.XXX. Perbedaan terjadi bila perhitungan secara single rate, di mana pada tarif 

ini dihitung dengan metode pembebanan biaya berdasarkan  pada satu cost driver 

saja sedang pada ABC sistem pembebanannya sesuai dengan aktivitas yang 

dijalankan oleh masing-masing pemicu biaya. Dan perhitungan tarif single rate 

menghasilkan tarif yang lebih tinggi dari kedua tarif yang lain. 

 Pada ABC System khusus pada kelas parinatal dan maternal memiliki 

selisih yang cukup besar, sehingga tarif yang terbebankan  pasien parinatal dan 

maternal akan lebih besar daripada biaya yang sesungguhnya. Hal itu di sebabkan 

oleh kebijakan perusahaan yang mengutamakan golongan masyarakat mayoritas 

yaitu (masyarakat menengah kebawah) dengan cara membuat kebijakan subsidi 
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silang antara  biaya dan margin pada kelas biasa dan kelas yang berfasilitas lebih 

dengan suatu alasan sebagai salah satu wujud pengabdian dan rasa kepedulian 

rumah sakit terhadap kesehatan masyarakat. 

4.2.6. Aplikasi Case-mix (DRG) pada aktifitas rumah sakit. 

Penulis membahasakan bahwa case-mix merupakan pemicu aktifitas dari 

rumah sakit, dimana aktifitas itu adalah produk tidak berwujud yang dihasilkan. 

Dan bila suatu produk akan dibuat maka harus memiliki suatu acuan standar 

spesifikasi produk yang diinginkan, di dalam rumah sakit pelayananlah yang 

menjadi produknya dan harus memiliki spesifikasinya. 

Pelayanan medis tentu harus memiliki prinsip prosedural yang sama 

agar suatu perawatan medis sesuai dengan kebutuhan pasien dalam kelas apapun. 

Sedangkan yang membedakan tarif bukan standar pelayanan medis melainkan 

fasilitas pelayanan dan berbedanya perlakuan medis terhadap indentifikasi 

penyakit yang berbeda, karena rumah sakit bukan organisasi yang  profit oriented 

maka case-mix ini memberikan pengaruh keterbukaan pelayanan medis apa yang 

seharusnya diberikan pada pasien sehingga pasien tidak perlu dibebani biaya yang 

tidak perlu. Sebagai contoh seseorang yang memiliki penyakit tidak tergolong 

emergency maka tidak memerlukan rawat inap di Intensive Care Unit (ICU). 

Case-mix sebagai alat informasi kesehatan yang dapat membantu 

manjemen dalam penentuan biaya rawat inap, dengan case mix maka setiap 

aktifitas yang terjadi dapat dilayani prosedur medis, kondidi ini menunjukan 

bahwa adanya jaminan transparansi atau keterbukaan kepada pasien pengguna 

pelayanan. 
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Dengan penerapan case mix maka biaya dapat diprediksi dan keuntungan 

dapat diproyeksikan, apalagi ditunjang dengan perhitungan secara ABC system 

yang menentukan besaran biaya yang harus dibayarkan. Case mix ini lebih 

member jaminan akan pemerataan pelayanan dan standarisasi tarif nasional. 

Case mix dapat digunakan untuk menentukan dan mendeskripsikan 

aktifitas dan ABC system berguna perhitungan biaya berdasar aktifitas. 

Proses terjadinya Case mix : 

 

International Classification of Disease (ICD) 

 

 

Major Diagnostic Categories (MDC) 

 

 

Surgical / Other / Medical 

 

 

Diagnosis Related Groups (DRG’s) 

 

 

Casemix 

 

Pasien yang dirawat harus melalui beberapa tahap sehingga data 

penggolongan status pasien akan dapat diperoleh, pasien diidentifikasi oleh dokter 

terkait sehingga  penderita diketahui kondisi penyakitnya, kemudian dokter akan 

memutuskan perlakuan atau tindakan apa yang perlu dilakukan maka case mix 

(DRG) dapat lakukan. 
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Gambaran Case mix (DRG) pada penentuan tarif secara umum pada rumah sakit : 

 

 

 

 

 

 Maka berdasar gambar diatas dapat diketahui DRG akan mendeterminasi 

atas seluruh biaya yang di sebabkan tindakan yang sesuai kebutuhan medis.  

4.2.7. Ilustrasi Case-mix (DRG)  

DRGs pada pasien persalinan bedah    

Kelas A     

Aktifitas Pelayanan Tindakan Rawat Inap 

  Utilisasi  Unit cost Sub Total Total Cost 

Hari Perawatan  

3 hari 

           

163,167  

          

489,501    

Visite  6 kali 100,000  600,000    

Tindakan medis  
Bedah operasi  8,000,000  8,000,000    

Obat 
1 paket 3,250,000  3,250,000    

Tindakan perawatan  
Fisioterapi  Termasuk R.I     

Konsultasi 
2 kali  150,000  300,000  12,639,501  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kelas B     

Aktifitas Pelayanan Tindakan Rawat Inap 

  
Utilisasi  Unit cost Sub Total Total Cost 

Hari Perawatan  
3 hari  91,479  274,437    

Visite  
6 kali 75,000  450,000    

Tindakan medis  
Bedah operasi  6,000,000   6,000,000    

Obat 
1 paket  2,750,000   2,750,000    

Tindakan perawatan  
Fisioterapi  Termasuk R.I     

Konsultasi 
2 kali 125,000  250,000  9,724,437  
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DRGs pada pasien persalinan Normal    

Kelas A     

Aktifitas Pelayanan Tindakan Rawat Inap 

  
Utilisasi  Unit cost Sub Total Total Cost 

Hari Perawatan  
3 hari 163,167  489,501    

Visite  
6 kali 100,000  600,000    

Tindakan medis  
- 2,000,000  2,000,000    

Obat 
1 paket 2,000,000  2,000,000    

Tindakan perawatan  
Fisioterapi  Termasuk R.I     

Konsultasi 
2 kali 150,000  300,000  5,389,501  

     

Kelas B     

Aktifitas Pelayanan Tindakan Rawat Inap 

  
Utilisasi  Unit cost Sub Total Total Cost 

Hari Perawatan  
3 hari 91,479  274,437    

Visite  
6 kali 75,000  450,000    

Tindakan medis  
- 1,000,000  1,000,000    

Obat 
1 paket 1,500,000  1,500,000    

Tindakan perawatan  
Fisioterapi  Termasuk R.I     

Konsultasi 
2 kali 125,000  250,000   3,474,437  

 

 Berdasarkan data diatas, dapat di ilustrasikan bahwa dalam layanan 

kesehatan atas dua kelas ( A dan B ) terlihat mengalami perbedaan biaya, 

perbedaan yang terjadi disebabkan karena adanya  tindakan medis, sedangkan 

pada aktivitas lainnya tetap sama, tindakan medis tidak ada pada persalinan 

normal karena tidak perlu melakukan tindakan operasi (bedah), begitu pula 

dengan pemakaian obat yang mengalami perbedaan, di mana pada persalinan 

normal tidak banyak obat yang harus di konsumsi oleh pesien. 

 Dengan demikian biaya yang dapat di telusuri berdasarkan aktivitasnya 

adalah biaya rawat inap, sehingga biaya tersebut dapat di terapkan pada semua 

kondisi pasien baik pasien rawat inap atau rawat inap non operasi.  
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     BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasar hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. ABC system merupakan metode penghitungan biaya dengan 

memperhitungkan aktivitas dari masing-masing biaya yang dikeluarkan 

perusahaan dalam hal ini rumah sakit XXX, aktivitas biaya yang 

dikeluarkan rumah sakit XXX tersebut selanjutnya biaya masing-masing 

aktivitas akan dibebankan pada masing-masing jenis kamar 

pelayanan/perawatan yang dimiliki rumah sakit, keputusan penentuan 

margin sesuai kebijakan yaitu kelas 1 sebesar 10%, kelas 2 sebesar 7%, 

kelas 3 sebesar 5% dan kelas ICU sebesar 12.5% begitu pula kelas Isolasi, 

dan kelas bayi sebesar 7,5%, kelas parinatal sebesar 15% selanjutnya kelas 

maternal sebesar 20%. Tarif biaya rawat inap yang selama ini diterapkan 

rumah sakit adalah kelas 1 sebesar Rp 90.000, kelas 2 sebesar Rp 70.000, 

kelas 3 sebesar Rp 50.000, kelas ICU sebesar Rp 100.000, kelas isolasi 

sebesar Rp 100.000 dan kelas bayi sebesar Rp 75.000 selanjutnya kelas 

parinatal sebesar Rp 150.000 dan kelas maternal sebesar Rp 200.000. dan 

berdasar hasil perhitungan menggunakan  ABC system disertai marginnya 

adalah untuk kamar rawat kelas 1 sebesar Rp 91.479, kelas 2 sebesar Rp 

82.965, kelas 3 sebesar Rp 70.095, kelas ICU sebesar Rp 103.546, kelas 
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isolasi sebesar Rp 101.025, kelas bayi sebesar Rp 95.608 dan kelas 

parinatal sebesar Rp 122.918 serta kelas maternal tarif  sebesar Rp 

163.137. 

2. Tarif rawat inap yang dihitung dengan menggunakan metode ABC lebih 

tinggi dibandingkan dengan tarif rawat inap yang diterapkan perusahaan 

atau rumah sakit XXX, tetapi tarif lebih  rendah pada kelas maternal dan 

parinatal.  Selisih kelas 1 sebesar Rp 1.479, kelas 2 selisih sebesar Rp 

12.969, kelas 3 selisih sebesar Rp 20.095, kelas ICU selisih sebesar Rp 

3.546, kelas isolasi selisih sebesar Rp 1.025, kelas bayi selisih sebesar Rp 

20.608, tarif lebih rendah dengan selisih kelas parinatal sebesar Rp 27.082 

dan kelas maternal selisih sebesar Rp 36.836. Terjadinya selisih tersebut 

menunjukkan bahwa apabila tarif rawat inap mengunakan ABC system 

sesungguhnya beban akan teralokasi secara proporsional.  

3. Case-mix  memberi pengaruh positif bagi aktifitas rumah sakit secara 

umum. Dengan case-mix, homogeny dalam rumah sakit dapat diwujudkan 

baik dari segi tindakan ataupun treatment yang dibutuhkan pasien. Hal 

yang paling dibutuhkan pasien adalah kebutuhan medis, dengan adanya 

case-mix ini maka suatu informasi mengenai pasien  termasuk biaya biaya 

yang dibutuhkan akan terbaca secara cepat atau dapat diprediksi. Dengan 

case mix  maka biaya dapat diperkirakan dan keuntungan dapat dapat lebih 

pasti dan case mix digunakan untuk mendeskripsikan aktifitas yang 

dilakukan rumah sakit. 
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5.2. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang mungkin dapat 

mengganggu hasil penelitian ini, diantaranya: 

1. Pihak rumah sakit  XXX  Banyuwangi  tidak menentukan perhitungan 

biaya, sehingga peneliti tidak dapat menelusuri sejauh mana  kelebihan dan 

kekurangan dari prosedur yang digunakan rumah sakit XXX tersebut. 

Sehingga yang dapat dibandingkan adalah hanya tarif (harga jual).  

2. Skala yang dipakai dalam instrumen penelitian ini memerlukan penyesuaian 

dalam setiap metode perhitungannya. Sehingga memungkinkan dapat 

mengurangi kesesuaian antara jawaban yang dimaksudkan oleh peneliti 

dengan instrumen yang ada. 

5.3. Saran 

 Manajemen rumah sakit XXX dalam menentukan tarif rawat inap 

sebaiknya mempertimbangkan metode ABC system, dengan tetap 

mempertimbangkan faktor kemampuan masyarakat dan tarif pesaing. 

 Rumah Sakit memang merupakan suatu dilematis bila menjadikan biaya 

dan laba sebagai indikator akan kinerja dengan menemukan suatu metode 

sehingga efisiensi dapat di tinggkatkan, tentu pengaruh positif terjadi peningkatan 

laba juga. Maka di sini rumah sakit akan memiliki kinerja membuat biaya yang 

rendah tetapi memiliki komitmen pelayanan yang maksimal. 

 ABC system, metode ini perlu dijadikan acuan sebagai pembanding atas 

perhitungan yang terjadi saat ini. Perbedaan akan sedikit terjadi karena dalam 



 

 

120 

 

 

 

setiap perhitungan memiliki acuan dan faktor-faktor yang berbeda, manajemen 

rumah sakit tidak manajemen yang absolute  tapi merupakan manajemen yang 

berkecenderungan sosial dimana kelenturan tetap harus ada dalam setiap 

keputusan dan kebijakan. 

 Sebagai hasil dari data penelitian ABC system menunjukan biaya 

pelayanan rawat inap sesungguhnya sehingga tarif rawat inap dapat di tentukan. 

Dan hasil kesimpulan bagi RS. XXX margin lebih besar di peroleh tidak berasal 

dari kelas ekonomi (kelas I, kelas II dan kelas III), melainkan margin lebih dapat 

di targetkan pada kelas parinatal dan maternal hal ini bertujuan memudahkan 

manajemen rumah sakit untuk memberikan kebijakan biaya terhadap masyarakat 

ekonomi lemah dan para anggota asuransi mandiri ataupun program gratis 

pemerintah. 

 Dari semua wacana ini setiap rumah sakit memiliki hak untuk menetapkan 

tarif dengan pendekatan apapun yang dirasa lebih tepat tentu sesuai dengan  

linkungan dan kondisi lingkungan sekitar, hal utama yang perlu di garis bawahi 

sesungguhnya rumah sakit harus terus berusaha menghidupi tubuhnya demi 

masyarakat, dengan asas saling tolong menolong menjadikan rumah sakit akan 

diharapkan keberadaannya. 
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