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Activity Based Costing System adalah sistem informasi biaya yang berorientasi
pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personel
perusahaan untuk melakukan pengelolaan terhadap aktivitas. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui penerapan metode Activity Based Costing System dalam kaitannya
dengan penentuan tarif jasa rawat inap pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dan untuk
mengetahui perbandingan besarnya tarif jasa rawat inap dengan menggunakan metode
yang diterapkan rumah sakit selama ini dengan metode Activity Based Costing System
pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode deskriptif komparatif dengan pendekatan Activity Based Costing
System, kemudian membandingkan tarif jasa rawat inap rumah sakit berdasarkan
Activity Based Costing System dengan realisasinya. Data-data penelitian didapat dari
hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan bagian sub bagian keuangan dan
sub bagian program, evaluasi dan pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari
perhitungan tarif jasa rawat inap dengan menggunakan Activity Based Costing untuk
Kelas Paviliun Rp.652.773,73, Kelas Utama Rp.718.637,83, Kelas I Rp.572.955,86,
Kelas II Rp.557.279,42, dan Kelas III Rp.542.364,22. Dari hasil tersebut, jika
dibandingkan dengan tarif yang digunakan oleh rumah sakit maka metode Activity
Based Costing memberikan hasil yang lebih besar untuk semua tipe kamar rawat inap.
Terjadinya berbedaan tarif dikarenakan pada metode Activity Based Costing,
pembebanan biaya overhead pada masing-masing produk. Pada metode akuntansi biaya
tradisional biaya overhead pada masing-masing produk hanya dibebankan pada satu cost
driver saja, yaitu jumlah hari rawat inap pasien sehingga dalam perhitungan harga pokok
tidak memperoleh hasil yang tepat. Akibatnya cenderung terjadi distorsi pada
pembebanan biaya overhead. Sedangkan, pada metode Activity Based Costing, biaya
overhead pada masing-masing produk dibebankan pada banyak cost driver. Sehingga
dalam metode Activity Based Costing, telah mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke
setiap kamar secara tepat berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas, yaitu: jumlah
hari rawat inap, jumlah pasien dan luas ruang per kelas sehingga perhitungan harga
pokok dan harga jual jasa lebih tepat dan akurat.
Kata Kunci: activity based costing system, tarif jasa rawat inap
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan jasa kesehatan bagi masyarakat
yang memiliki karakteristik khusus yaitu uncertainty, asymetry of information, dan
Externality. Uncertainty atau ketidakpastian berarti kebutuhan akan pelayanan rumah
sakit tidak bisa dipastikan baik waktu, tempat, maupun besarnya biaya yang dibutuhkan
dan dengan ketidakpastian ini sulit bari rumah sakit dalam membuat anggran biaya
untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan kesehatan. Asymetry of information,
bahwa konsumen pelayanan rumah sakit berada pada posisi yang lebih lemah
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sedangkan rumah sakit mengetahui jauh lebih banyak tentang manfaat dan kualitas
pelayanan yang “dijualnya”. Externality, bermakna bahwa konsumsi pelayanan
kesehatan/rumah sakit tidak saja mempengaruhi “pembeli” tetapi juga bukan pembeli.
Demikian juga risiko kebutuhan pelayanan kesehatan tidak saja mengenai pasien
melainkan juga publik. Karakteristik ini muncul karena rumah sakit merupakan suatu
organisasi yang sangat kompleks, padat sumber daya manusia, padat modal, padat
teknologi dan ilmu pengetahuan.(https://masarie.wordpress.com/2007/10/03diakses
tanggal 10 Oktober 2019).
Tugas utama rumah sakit adalah memberikan jasa pengobatan, perawatan, dan
pelayanan kesehatan. Dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan, rumah sakit
memperoleh penghasilan dari pendapatan jasa dan fasilitas yang diberikan, salah
satunya adalah jasa rawat inap, di mana pendapatan dari jasa tersebut didapat dari tarif
yang harus dibayar oleh pemakai jasa rawat inap. Penentuan tarif jasa rawat inap
merupakan suatu keputusan yang sangat penting, karena dapat mempengaruhi
profitabilitas suatu rumah sakit.
Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka rumah sakit dituntut untuk dapat
memanfaatkan teknologi dan tenaga-tenaga ahli di bidang kesehatan, bidang
komunikasi, informasi, dan bidang transportasi yang dapat mendukung jasa pelayanan
kesehatan sehingga rumah sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik.
Pemanfaatan berbagai teknologi dan tenaga-tenaga ahli membuat biaya operasional
yang dikeluarkan rumah sakit menjadi besar yang akan berdampak pada tarif rawat inap
yang tinggi (Pelo, 2012:2).
Untuk mengendalikan biaya, pihak rumah sakit memerlukan sistem akuntansi yang
tepat, khususnya metode penghitungan penetuan biaya guna menghasilkan informasi
biaya yang akurat berkenaan dengan biaya aktivitas pelayanannya. Rumah sakit dalam
menentukan harga pokok produk, terkadang masih menggunakan akuntansi biaya
tradisional. Metode akuntansi biaya tradisional adalah penghitungan harga pokok
berdasarkan pada volume atau unit yang diproduksi tanpa memperhatikan aktivitas
pemicu biaya lainnya (Riwayadi, 2014:129). Di mana sistem ini tidak sesuai dengan
lingkungan pemanufakturan yang maju, pada diversifikasi (keanekaragaman) produk
yang tinggi. Biaya produk yang dihasilkan oleh sistem akuntansi biaya tradisional
memberikan informasi biaya yang terdistorsi. Distorsi timbul karena adanya
ketidakakuratan dalam pembebanan biaya, sehingga menimbulkan kesalahan dalam
penentuan biaya, pembuatan keputusan, perencanaan, dan pengendalian (Supriyono,
2000:259).
Perkembangan ilmu pengetahuan telah menghasilkan suatu sistem penentuan harga
pokok berbasis aktivitas yang dirancang untuk mengatasi distorsi yang terjadi pada
sistem akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi ini disebut Activity Based Costing
(ABC) yaitu metode perhitungan biaya dengan menelusuri aktivitas perusahaan yang
menimbulkan biaya operasional. Metode ABC System merupakan metode akuntansi
biaya kontemporer yang lebih akurat dari metode akuntansi biaya tradisional. Metode
ABC System memiliki keunggulan dalam melakukan efisiensi biaya dengan cara
mengidentifikasi dan mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Sehingga
dengan metode ini manajemen akan lebih mudah dalam menentukan kebijakan untuk
meningkatkan profitabilitas.
Pendekatan ini menggunakan penggerak biaya pada aktivitas yang menimbulkan
biaya dan akan lebih akurat diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan beraneka
22
Vol. 7, No. 1,
Januari 2020

Jurnal Projemen
e-ISSN : 2686-1445

ragam jenis produk serta sukar untuk mengidentifikasi biaya tersebut ke setiap produk
secara individual.
Metode ABC System sangat efektif digunakan pada perusahaan dengan produk
yang beraneka ragam. Rumah sakit adalah salah satu perusahaan jasa dengan
keanekaragaman produk yang menawarkan berbagai jasa kesehatan untuk kepentingan
konsumen. Seluruh jasa kesehatan yang ditawarkan merupakan sumber penghasilan
utama dari rumah sakit. Jasa kesehatan yang ditawarkan oleh rumah sakit adalah
Instalasi Gawat Darurat, instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi rawat
intensif, dan instalasi farmasi (Indra dkk., 2006:129).
Penentuan tarif sewa unit kamar inap adalah suatu keputusan yang penting karena
dapat mempengaruhi penentuan biaya yang akurat berkenaan dengan biaya pelayanan
yang diberikan. Dalam menentukan harga pokok produk, rumah sakit masih
menggunakan sistem yang perhitungan akuntansi konvensional. Dalam sistem akuntansi
biaya konvensional, distorsi biaya bisa terjadi dikarenakan struktur biaya yang rumit,
yaitu struktur biaya yang memiliki biaya yang tidak berkaitan dengan volume dalam
jumlah yang signifikan. Situasi lain menyebabkan distorsi biaya adalah lini produk yang
beragam.
Metode perhitungan yang tepat untuk berbagai rumah sakit agar tidak mengalami
distorsi biaya dalam sistem tradisional, adalah dengan menggunakan metode Activity
Based Costing (ABC System). Metode ini menggunakan cost driver yang berdasar pada
aktivitas yang menimbulkan biaya, maka dianggap mampu mengalokasikan biaya
aktifitas disetiap kamar secara tepat berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas.
Activity Based Costing System dapat meningkatkan ketelitian dalam perincian biaya dan
ketepatan pembiayaan yang lebih akurat (Kaunang dkk., 2015:1215).
Rumah Sakit Umum (RSUD) dr. T.C. Hillers adalah objek yang dijadikan fokus
penelitian yang terletak di kota Maumere. Rumah sakit ini memiliki berbagai jasa
pelayanan, salah satunya adalah jasa rawat inap. Untuk pelayanan rawat inap RSUD
dr.T.C.Hillers mempunyai 5 tipe kamar yang ditawarkan sesuai dengan tingkat pasien
yang ada, yaitu: Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas Utama dan Paviliun. Setiap kelas
produk layanan tersebut memiliki tarif berbeda yang telah ditetapkan oleh rumah sakit
dan pemerintah daerah.
RSUD dr. T.C. Hillers menyediakan jasa rawat inap bagi pasien yang memerlukan
perawatan intensif untuk mempermudah mengamati perkembangan kesehatan pasien
secara berkesinambungan. Jasa rawat inap pada RSUD dr. T.C. Hillers merupakan salah
satu sumber pendapatan terbesar dari jasa kesehatan lain yang ditawarkan oleh rumah
sakit. Tarif rawat inap RSUD dr. T.C. Hillers pada tahun 2017 dijelaskan pada Tabel 1.
berikut ini:
Tabel 1.Tarif JasaRawat Inap RSUD dr. T.C. Hillers Tahun 2018
No
Ruangan/Kelas
Tarif Rawat Inap Per Hari
1
Paviliun
Rp. 450.000
2
Kelas Utama
Rp. 200.000
3
Kelas I
Rp. 160.000
4
Kelas II
Rp. 125.000
5
Kelas III
Rp. 67.500
Sumber : RSUD dr. T.C. Hillers Maumere

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dengan judul
“Analisis Penerapan Activity Based Costing Sebagai Dasar Penetapan Tarif Jasa Rawat
Inap Rumah Sakit Umum (RSUD) dr. T.C. Hillers di Maumere”
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Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya
adalah:
1. Bagaimana penentuan tarif rawat inap pada RSUD dr. T.C. Hillers dengan
menggunakan Activity Based Costing System?
2. Bagaimana perbandingan tarif rawat inap rumah sakit menggunakan metode
konvensional (realisasi) dengan metode Activity Based Costing System?
Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas peneliti mempunyai tujuan yaitu:
1. Untuk mengetahui penentuan tarif jasa rawat inap dengan menggunakan Activity
Based Costing System pada RSUD dr. T.C. Hillers.
2. Untuk mengetahui perbandingan tarif rawat inap rumah sakit menggunakan metode
konvensional (realisasi) dengan metode Activity Based Costing System.
TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Activity Based Costing
Activity Based Costing menurut Gorrison dan Noreen (2000: 292) merupakan
metode costing yang dirancang untuk menyediakan informasi biaya bagi manajer untuk
mengambil keputusan lainnya yang mungkin akan mempengaruhi kapasitas dan juga
biaya tetap.
Activity Based Costing System ABC menyediakan informasi perihal aktivitasaktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas
tersebut (Marismiati, 2011:24).
Aktivitas adalah setiap kejadian atau transaksi yang merupakan pemicu biaya
(cost driver) yakni, bertindak sebagai faktor penyebab dalam pengeluaran biaya dalam
organisasi. Aktivitas-aktivitas ini menjadi titik perhimpunan biaya. Dalam Activity
Based Costing System, biaya ditelusur ke aktivitas dan kemudian ke produk. Activity
Based Costing System mengasumsikan bahwa yang mengkonsumsi sumber daya
bukanlah produk, melainkan aktivitas-aktivitasnya (Mulyadi, 2007).
Ada dua dimensi sistem ABC menurut Hansen dan Mowen (2004:392), yaitu: (1)
Dimensi biaya (cost dimension), menyediakan informasi biaya mengenai sumber daya,
aktivitas-aktivitas, produk, dan pelanggan dari objek biaya lainnya yang mungkin
menjadi perhatian perusahaan, (2) Dimensi proses (process dimension), menyediakan
informasi mengenai aktivitas apa yang dilakukan, mengapa, dan sebaik apa aktivitas
tersebut dilakukan. Dimensi ini memungkinkan perusahaan melakukan peningkatanpeningkatan kinerja yang berkesinambungan dengan mengukur hasilnya.
Manfaat Activity Based Costing System
Menurut Hansen dan Mowen (2004:232) Manfaat dari Activity Based Costing
System adalah sebagai berikut:
1. Menyajikan biaya produk lebih akurat dan informatif, yang mengarahkan
pengukuran profitabilitas produk lebih akurat terhadap keputusan strategi terhadap
harga jual, lini produk, pasar, dan pengeluaran modal;
2. Pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang dipicu oleh aktivitas, sehingga
membantu manajemen meningkatkan nilai produk (product value) dan nilai proses
(process value);
3. Memudahkan memberikan informasi tentang biaya relevan untuk pengambilan
keputusan.
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Penentuan Harga Pokok Produk Berdasarkan ABC System
Penentuan harga pokok berdasarkan ABC System menurut Blocher dkk.,
(2013:131-133) adalah mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas. Biaya sumber
daya adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Aktivitas
merupakan identifikasi dan deskripsi pekerjaan dalam organisasi. Perusahaan perlu
untuk mengelompokkan seluruh aktivitas menurut cara bagaimana aktivitas-aktivitas
tersebut mengkonsumsi sumber daya. Aktivitas-aktivitas tersebut dapat diklasifikasikan
sebagai berikut:
1. Aktivitas level unit adalah jenis aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi setiap
satu unit produk. Contoh aktivitas ini adalah pemakaian bahan, pemakaian jam kerja
langsung, inspeksi setiap unit, dan lain-lain.
2. Aktivitas level batch adalah jenis aktivits yang dilakukan untuk setiap kelompok
produk. Aktivitas level batch dilakukan setiap satu batch yang ingin diproduksi.
Contoh aktivitas level batch adalah setup mesin, pemesanan pembelian, penjadwalan
produksi, dan lainnya.
3. Aktivitas untuk produk pendukung adalah jenis aktivitas yang dilakukan untuk
mendukung produksi produk yang berbeda. Contoh aktivitas ini adalah merancang
produk, administrasi suku cadang, dan lain-lain.
4. Aktivitas pendukung fasilitas adalah jenis aktivitas yang dilakukan untuk mendukung
produksi produk secara umum. Contoh dari aktivitas ini adalah keamanan,
keselamatan kerja, pemeliharaan, manajemen pabrik, dan lain-lain.
5. Membebankan biaya sumber daya pada aktivitas Aktivitas menimbulkan biaya
sumber daya. Driver sumber daya (resources driver) digunakan untuk membebankan
biaya sember daya ke aktivitas. Kriteria penting untuk memilih cost driver yang baik
adalah hubungan sebab akibat. Biaya sumber daya dapat dibebankan ke aktivitas
dengan cara penelusuran secara langsung atau estimasi. Penelusuran secara langsung
mensyaratkan untuk mengukur pemakaian sumber daya yang sesungguhnya
digunakan oleh aktivitas.
6. Membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Langkah terakhir adalah
membebankan biaya aktivitas ke objek biaya berdasarkan pada pemakaian cost
driver secara tepat. Output merupakan objek biaya yang membutuhkan aktivitas,
output untuk sebuah sistem biaya, biasanya berupa produk, jasa, pelanggan, proyek,
atau unit bisnis (Indra dkk., 2006:130).
Prosedur Dalam Penerapan Activity Based Costing System
Prosedur-prosedur yang perlu dilakukan dalam penerapan Activity Based Costing
System menurut Simamora (2002:297, 306), yaitu:
1. Prosedur tahap pertama
Pada tahap pertama penentuan harga pokok berdasarkan aktivitas meliputi empat
langkah sebagai berikut:
a.
Penggolongan berbagai aktivitas;
b.
Menghubungkan biaya dengan aktivitas;
c.
Penentuan kelompok-kelompok biaya (cost pool) yang
homogeny;
d.
Penentuan tarif kelompok (pool rate).
2. Prosedur tahap kedua
Didalam tahap yang kedua, biaya-biaya dari setiap overhead pool ditelusuri
kembali ke hasil produksi. Ini dilakukan dengan menggunakan pool rates yang
dihitung dalam tahap pertama dan dengan mengukur jumlah sumber-sumber yang
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digunakan oleh setiap hasil produksi. Pengukuran ini hanyalah jumlah dari activity
driver yang digunakan oleh setiap hasil produksi. Dapat dihitung sebagai berikut:
Overhead yang dibebankan = Tarif kelompok x Unit unit cost yang
digunakan
Activity Based Costing System untuk Perusahaan Jasa
Penerapan ABC pada perusahaan jasa memiliki karakteristik khusus, hal ini
disebabkan oleh karakteristik yang dimiliki perusahaan jasa. Menurut Brinker dalam
(Raharja, 2013), karakteristik yang dimiliki perusahaan jasa, yaitu :
1.
Output seringkali sulit didefinisi;
2.
Pengendalian aktivitas pada permintaan jasa kurang
dapat didefinisi;
3.
Cost mewakili proporsi yang lebih tinggi dari total cost
pada seluruh kapasitas yang ada dan sulit untuk menghubungkan antara output
dengan aktivitasnya.
Output pada perusahaan jasa tidak berwujud membuat perhitungan menjadi sulit,
penggunaan metode ABC masih bisa diterapkan pada perusahaan jasa untuk
memperoleh suatu keakuratan informasi biaya.
Menurut Marismiati (2011), Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan
Activy Based Costing pada perusahaan jasa adalah:
1. Identifying and Costing Activities
Mengidentifikasi dan menghargai aktivitas dapat membuka beberapa kesempatan
untuk pengoperasian yang efisien.
2. Spesial Challenger
Perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur akan memiliki
permasalahan-permasalahan yang serupa. Permasalahan itu seperti sulitnya
mengalokasikan biaya ke aktivitas. Selain itu jasa tidak dapat menjadi suatu
persediaan, karena kapasitas yang ada namun tidak dapat digunakan menimbulkan
biaya yang tidak dapat dihindari.
3. Output Diversity
Perusahaan jasa juga memiliki kesulitan-kesulitan dalam mengidentifikasi output
yang ada. Pada perusahaan jasa, diversity yang menggambarkan aktivitas-aktivitas
pendukung pada hal-hal yang berbeda mungkin sulit untuk dijelaskan atau
ditentukan.
METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian
Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas,
peneliti menggunakan metode deskriptif komparatif. Menurut Nazir (2005:58),
penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban
secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab
terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.
Data
Data yang digunakan adalah dokumen-dokumen tertulis berupa data tarif rawat inap
serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam
penelitian ini. Data tersebut meliputi: data biaya tetap, data biaya variabel, data
pendukung jumlah pasien rawat inap, data pendukung lama hari inap pasien, data
pendukung jumlah dan luas kamar rawat inap, untuk tahun 2017 – 2018.
Analisis Data
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif
komparatif. Data yang diperlukan adalah tentang aktivitas-aktivitas biaya rawat inap.
Setelah pengumpulan data selesai, dilakukan penghitungan biaya dengan menggunakan
sistem ABC melalui tiga tahap, yaitu:
1. Tahap pertama
Mendokumentasikan data-data tentang daftar tarif rawat inap yang digunakan oleh
pihak RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.
2. Tahap kedua
Menghitung tarif biaya rawat inap dengan cara pengumpulan biaya dalam cost pool
yang memiliki aktivitas yang sejenis atau homogen, terdiri dari 5 langkah:
a. Mengidentifikasi dan menggolongkan biaya ke dalam berbagai aktivitas
yaitu:
a) Aktivitas perawatan pasien: (-) Biaya perawatan
b) Aktivitas pemeliharaan inventaris: (-) Biaya penyusutan gedung, (-)
Biaya penyusutan fasilitas, (-) Biaya kebersihan
c) Aktivitas pemeliharaan pasien : (-) Biaya konsumsi
d) Aktivitas pelayanan pasien : (-) Biaya listrik dan air, (-) Biaya
administrasi, (-) Biaya bahan habis pakai, (-) Biaya laundry.
b. Mengklasifikasikan aktivitas biaya ke dalam berbagai aktivitas, pada
langkah ini biaya digolongkan kedalam aktivitas yang terdiri dari 4
kategori yaitu unit level activities, batch level activities,
product/servicesustaining activities dan facility sustaining activities.
c. Mengidentifikasikan cost driver yang dimaksudkan untuk memudahkan
dalam penentuan tarif/unit cost driver.
d. Menentukan tarif/unit cos driver yang artinya biaya per unit cost driver
yang dihitung untuk suatu aktivitas. Tarif/unit cos driver dapat dihitung
dengan rumus sebagai berikut :

e.

Penelusuran dan pembebanan biaya aktivitas ke masing-masing produk
yang menggunakan cost driver.
a) Pembebanan biaya overhead dari setiap aktivitas dihitung dengan
rumus sebagai berikut:
BOP yang dibebankan= tarif perunit x
unit cost driver yang digunakan

3.

Tahap ketiga
Membandingkan tarif rawat inap RSUD dr. T.C. Hillers Maumere berdasarkan
metode Actiity Based Costing System dengan realisasi.
Pengukurannya adalah:
a) Apabila Realisasi > Metode ABC = Maka keputusannya Lebih Murah
Apabila Realisasi < Metode ABC = Maka keputusannya Lebih Mahal
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhitungan Tarif Rawat Inap
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Activity Based
Costing, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Tahap Pertama
Mendokumentasikan daftar tarif rawat inap yang digunakan RSUD dr. T.C. Hillers
dapat dilihat pada tabel 2. berikut.
Tabel 2. Tarif kamar rawat inap RSUD dr. TC Hillers Tahun 2017
No
Kelas
Tarif/Hari (Rp)
1
Paviliun
Rp 450.000
2
Kelas Utama
Rp 200.000
3
Kelas 1
Rp 160.000
4
Kelas 2
Rp 125.000
5
Kelas 3
Rp 67.500
Sumber : RSUD dr. T.C. Hillers Maumere

2. Tahap Kedua
Mengumpulkan biaya dalam cost pool yang memiliki aktivitas sejenis atau
homogen, terdiri dari lima langkah yaitu:
a. Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas
Perhitungan tarif kamar rawat inap jika dihitung dengan menggunakan metode
Activity Based Costing maka langkah awalnya yaitu mengidentifikasi aktivitas
merupakan suatu kegiatan yang mencakup observasi dan mendaftar pekerjaan
yang ada pada rawat inap di Rumah Sakit. Identifikasi aktivitas rawat Inap
RSUD dr. T.C. Hillers, yaitu:
1) Aktivitas Perawatan Pasien: Aktivitas perawatan pasien dilakukan oleh
perawat, seperti mengantarkan pasien ke kamar rawat inap, mencatat
perkembangan kesehatan pasien, melakukan tensi, dan memberikan
pertolongan pada pasien jika membutuhkan bantuan.
2) Aktivitas Administrasi dan Umum: Aktivitas ini dilakukan ketika pasien
tersebut dinyatakan perlu untuk dirawat inap. Aktivitas ini seperti
registrasi nama, alamat, jenis penyakit, dan tipe kamar yang dipilih untuk
rawat inap.
3) Aktivitas Kebersihan: Aktivitas ini merupakan aktivitas pelayanan rumah
sakit kepada pasien dengan membersihkan kamar pasien, menyapu dan
mengepel lantai.
4) Aktivitas Pemeliharaan Bangunan: Aktivitas ini merupakan aktivitas
berupa renovasi gedung yang dilakukan setiap tahun secara rutin.
5) Aktivitas Pelayanan Pasien: Aktivitas ini merupakan pelayanan rumah
sakit kepada pasien dengan menyediakan makanan sebanyak tiga kali
dalam sehari, penggunaan listrik, air dan telepon, serta bahan habis pakai
seperti cairan infuse, jarum suntik, selang infus dll.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka maka aktivitas rawat inap RSUD
dr. T.C. Hillers dapat disajikan dalam tabel 3. berikut.
Tabel 3. Identifikasi Aktivitas
No
Aktivitas
1 Aktivitas Perawatan Pasien
2 Aktivitas Administrasi dan Umum
3 Aktivitas Kebersihan
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4
5

Aktivitas Pemeliharaan Bangunan
Aktivitas Pelayanan Pasien

Sumber: RSUD dr. TC. Hillers Maumere

b. Menentukan biaya yang terkait dengan masing-masing aktivitas.
1) Aktivitas Perawatan Pasien: Biaya yang timbul dari aktivitas perawatan
pasien yaitu biaya jasa pelayanan medis.
2) Aktivitas Administrasi dan Umum: Biaya yang timbul dari aktivitas
administrasi dan umum yaitu biaya alat tulis seperti kertas, pulpen, stempel
dll.
3) Aktivitas Kebersihan: Biaya yang timbul dari aktivitas kebersihan yaitu
biaya perlengkapan dan peralatan meliputi super pell, portex, alat pel, sapu,
ember dll.
4) Aktivitas Pemeliharaan Bangunan: Biaya yang timbul dari aktivitas
pemeliharan bangunan yaitu biaya penyusutan gedung.
5) Aktivitas Pelayanan Pasien: Biaya-biaya yang timbul dari aktivitas
pelayanan pasien yaitu biaya konsumsi pasien, biaya listrik,air,telepon dan
biaya bahan habis pakai seperti jarum suntik, selang infuse, cairan infuse
dll.
Berdasarkan aktivitas-aktivitas tersebut di atas, maka besarnya biaya yang
terkait dengan aktivitas-aktivitas rawat inap disajikan pada tabel 4. berikut.
Tabel 4. Menggabungkan Biaya-Biaya Rawat Inap RSUD dr. TC. Hillers
No
1

Cost Pool
Aktivitas perawatan pasien
Biaya jasa pelayanan medis
2
Aktivitas administrasi dan umum
Biaya administrasi dan umum
3
Aktivitas kebersihan
Biaya kebersihan
4
Aktivitas pemeliharaan bangunan
Biaya penyusutan gedung
5
Aktivitas pelayanan pasien
6
Biaya konsumsi
7
Biaya bahan habis pakai
8
Biaya listrik, air, telepon
Total
Sumber: RSUD dr. T.C. Hillers Maumere

Jumlah
Rp 11.677.266.468
Rp 690.313.369
Rp 493.391.700
Rp 259.713.960
Rp 2.165.547.500
Rp 2.855.790.646
Rp 665.484.535
Rp 5.686.822.681

c. Mengidentifikasi cost driver untuk memudahkan dalam penentuan tarif per unit
cost driver.
1) Aktivitas Perawatan Pasien: Aktivitas ini memiliki pemicu biaya yaitu jumlah
hari rawat inap yang dijalani pasien.
2) Aktivitas Administrasi dan Umum: Aktivitas ini memiliki pemicu biaya yaitu
banyaknya pasien yang diputuskan untuk menjalani rawat inap.
3) Aktivitas Kebersihan: Pemicu biaya dalam aktivitas kebersihan yaitu total
luas bangunan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.
4) Aktivitas Pemeliharaan Bangunan: Pemicu biaya dalam aktivitas
pemeliharaan bangunan yaitu total luas bangunan RSUD dr. T.C. Hillers
Maumere.
5) Aktivitas Pelayanan Pasien: Pemicu biaya dalam aktivitas pelayanan pasien
yaitu jumlah hari rawat inap yang dijalani pasien.
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Berdasarkan identifikasi cost driver di atas maka deskripsi cost driver
dapat disajikan pada tabel 5. berikut.

Tabel 5. Identifikasi Cost Drive
No
Deskripsi Cost Driver
1 Lama hari pasien rawat inap
Paviliun
Kelas Utama
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Jumlah lama hari pasien rawat inap
2 Jumlah pasien rawat inap
Paviliun
Kelas Utama
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Jumlah pasien rawat inap
3 Luas ruangan rawat inap
Paviliun
Kelas Utama
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Total luas ruangan rawat inap

Cost Driver
2076 hari
702 hari
3320 hari
5195 hari
22403 hari
33696 hari
412 pasien
148 pasien
789 pasien
1102 pasien
5661 pasien
8112 pasien
921,60
479,16
457,38
457,38
457,38
2772,9

Sumber : RSUD dr. TC. Hillers Maumere

d. Menentukan tarif per unit cost pool.
Tarif perunit cost pool merupakan biaya perunit cost driver yang dihitung untuk
suatu aktivitas.
Berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya maka tarif per
unit cost pool sebagai berikut:
1) Aktivitas Perawatan Pasien:
Aktivitas ini memiliki pemicu biaya yaitu jumlah hari rawat inap. Asumsi
yang mendasari adalah semakin banyak hari rawat, maka semakin tinggi pula
tindakan yang dilakukan perawat dalam melayani pasien.
=

=
= Rp. 346.547,55 artinya biaya yang dikeluarkan sebesar hari rawat inap.
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2) Aktivitas Administrasi dan Umum: Aktivitas administrasi dan umum
memiliki pemicu biaya yaitu banyaknya pasien yang datang dan diputuskan
untuk menjalani rawat inap. Asumsi yang mendasari adalah biaya pendataan
meningkat seiring dengan jumlah pasien rawat inap yang meningkat.

=
=
=Rp. 85.097,80 artinya biaya yang dikeluarkan sebesar jumlah pasien.
3) Aktivitas Kebersihan:
Pemicu biaya dalam aktivitas kebersihan kamar adalah total luas bangunan
RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.
=

=
=Rp.177.933,46 artinya biaya yang dikeluarkan sebesar luas bangunan.
4) Aktivitas Pemeliharaan Bangunan:
Pemicu biaya dalam aktivitas pemeliharaan bangunan adalah total luas
bangunan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.
=

=
=Rp.93.661,49 artinya biaya yang dikeluarkan sebesar luas bangunan
5) Aktivitas Pelayanan Pasien:
Aktivitas ini memiliki pemicu biaya yaitu jumlah hari rawat inap.
=

=
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=Rp.168.768,47 artinya biaya yang dikeluarkan sebesar hari rawat inap
e. Menghitung Harga Pokok Rawat Inap:
Tahap-tahap yang dilakukan dalam perhitungan tarif rawat inap adalah sebagai
berikut:
1) Menghitung biaya overhead yang dibebankan pada masing-masing kelas
dengan cara: BOP yang dibebankan = tarif per unit x unit cost driver yang
digunakan.
2) Menjumlahkan seluruh biaya aktivitas yang telah dikelompokkan.
3) Membagi total biaya aktivitas masing-masing kelas rawat inap dengan jumlah
hari rawat inap di masing-masing kelas.
Berdasarkan tahapan-tahapan diatas maka perhitungan tarif jasa rawat
inap RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dapat disajikan pada tabel 6. sampai tabel
9. sebagai berikut:
1) Perhitungan tarif jasa rawat inap RSUD dr. T.C. Hillers Kelas Paviliun dapat
dilihat pada tabel 6. berikut:
Tabel 6. Perhitungan Tarif Jasa Rawat Inap Paviliun Berdasarkan ABC
RSUD dr. T.C. Hillers
Maumere 2017

Aktivitas Perawatan Pasien
Aktivitas Administrasi dan
Umum
Aktivitas Kebersihan

Tarif Per Unit
Cost Driver
(Rp)

346.547,55
85.097,80

Driver

Jumlah (Rp)

2.076
412

177.933,46

719.432.713,80
35.060.293,60
163.983.476,74

921,60
Aktivitas Pemeliharaan
93.661,49
Bangunan
Aktivitas Pelayanan Pasien
168.768,47
Total biaya aktivitas dibebankan ke kelas III
Jumlah hari pakai
Tarif rawat inap per kamar

86.318.429,18
921,60
2.076

350.363.343,72
1.355.158.257,04
2076
652.773,73

Sumber: data diolah
2) Perhitungan tarif jasa rawat inap RSUD dr. T.C. Hillers Kelas Utama dapat
dilihat pada tabel 7. berikut:
Tabel 7. Perhitungan Tarif Jasa Rawat Inap Kelas Utama Berdasarkan
ABC
Aktivitas

Tarif Per Unit
Cost Driver
(Rp)
346,547.55

Aktivitas Perawatan Pasien
Aktivitas Administrasi dan
Umum
85,097.80
Aktivitas Kebersihan
177,933.46
Aktivitas Pemeliharaan
Bangunan
Rp93,661.49
Aktivitas Pelayanan Pasien
168,768.47
Total biaya aktivitas dibebankan ke kelas utama
Jumlah hari pakai
Tarif rawat inap per kamar

Driver

Jumlah (Rp)

702

243.276.380,10

148
479.16

12.594.474,40
85.258.596,69

479.16
702

44.878.839,55
118.475.465,94
504.483.756,68
702
718.637,83
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Sumber: data diolah

3) Perhitungan tarif jasa rawat inap RSUD dr. T.C. Hillers Kelas I dapat dilihat
pada tabel 8. berikut:

Tabel 8. Perhitungan Tarif Jasa Rawat Inap Kelas I Berdasarkan ABC
Aktivitas

Aktivitas Perawatan Pasien
Aktivitas Administrasi dan
Umum

Tarif Per Unit
Cost Driver
(Rp)
346.547,55

Driver

Jumlah (Rp)

3.320 1.150.537.866,00

85.097,80

789

67.142.164,20

Aktivitas Kebersihan
177.933,46
Aktivitas Pemeliharaan
Bangunan
93.661,49
Aktivitas Pelayanan Pasien
168.768,47
Total biaya aktivitas dibebankan ke kelas I
Jumlah hari pakai
Tarif rawat inap per kamar
Sumber: data diolah

457,38

81.383.205,93

457,38
3.320

42.838.892,30
560.311.320,40
1.902.213.448,83
3320
572.955,86

4) Perhitungan tarif jasa rawat inap RSUD dr. T.C. Hillers Kelas II dapat dilihat
pada tabel 9. berikut:
Tabel 9. Perhitungan Tarif Jasa Rawat Inap Kelas II Berdasarkan ABC
Aktivitas
Tarif Per Unit
Driver
Jumlah (Rp)
Cost Driver (Rp)

Aktivitas Perawatan Pasien
Aktivitas Administrasi dan
Umum

346.547,55

5.195 1.800.314.522,25

85.097,80

1.102

93.777.775,60

Aktivitas Kebersihan
177.933,46
Aktivitas Pemeliharaan
Bangunan
93.661,49
Aktivitas Pelayanan Pasien
168.768,47
Total biaya aktivitas dibebankan ke kelas II
Jumlah hari pakai
Tarif rawat inap per kamar
Sumber : data diolah

457,38

81.383.205,93

457,38
5.195

42.838.892,30
876.752.201,65
2.895.066.597,73
5195
557.279,42

5) Perhitungan tarif jasa rawat inap RSUD dr. T.C. Hillers Kelas III dapat dilihat
pada tabel 10. berikut :
Tabel 10. Perhitungan Tarif Jasa Rawat Inap Kelas III Berdasarkan
ABC
Aktivitas

Aktivitas Perawatan Pasien
Aktivitas Administrasi dan

Tarif Per Unit
Cost Driver (Rp)

346.547,5
85.097,80

Driver

22.403
5.661

Jumlah (Rp)

7.763.704.762
481.738.645,80
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Umum
Aktivitas Kebersihan
Aktivitas Pemeliharaan
Bangunan

Aktivitas

177.933,4

457,38

81.383.205,93

93.661,49

457,38

42.838.892,30

Tarif Per Unit
Cost Driver (Rp)

Aktivitas Pelayanan Pasien
168.768,4
Total biaya aktivitas dibebankan ke kelas III
Jumlah hari pakai
Tarif rawat inap per kamar

Driver

22.403

Jumlah (Rp)

3.780.920.033
12.150.585.540
22.403
542.364,22

Sumber: data diolah
Perbandingan Tarif Rawat Inap Metode Activity Based Costing dengan Realisasi
di RSUD dr. T.C. Hillers
Membandingkan tarif rawat inap RSUD dr. T.C. Hillers Maumere berdasarkan
metode ABC dengan realisasi di rumah sakit. Perbandingan Dalam Penetapan Tarif
Jasa Rawat Inap disajikan pada tabel 11. berikut ini:
Tabel 11. Perbandingan Tarif Jasa Rawat Inap RSUD dr. T.C. Hillers Maumere
Tarif
Tipe
Hasil
No
Rumah
Tarif ABC
Selisih
Kamar
Perbandingan
Sakit
1 Paviliun
Rp 450.000
Rp 652.773,73
Rp 202.773,73 Lebih Mahal
Kelas
2 Utama
Rp 200.000
Rp 718.637,83
Rp 518.637,83 Lebih Mahal
3 Kelas I
Rp 160.000
Rp 572.955,86
Rp 412.955,86 Lebih Mahal
4 Kelas II
Rp 125.000
Rp 557.279,42
Rp 432.279,42 Lebih Mahal
5 Kelas III
Rp 67.500
Rp 542.364,22
Rp 474.864,22 Lebih Mahal
Sumber: data diolah

Pembahasan
Hasil penelitian yang di uraikan sebelumnya, akan dikaitkan dengan teori-teori
yang menjadi landasan, maupun hasil penelitian terdahulu. Maka diuraikan pembahasan
hasil penelitian sebagai berikut:
1. Berdasarkan perhitungan pada tabel 5. dan tabel 6. di atas diketahui bahwa hasil
perhitungan tarif jasa rawat inap dengan menggunakan activity based costing
untuk Kelas Paviliun Rp.652.773,73, Kelas Utama Rp.718.637,83. Dari hasil
tersebut, jika dibandingkan dengan tarif yang ditetapkan oleh rumah sakit
terlihat bahwa jenis kamar paviliun dan kelas utama hasinya lebih mahal karena
perhitungan biaya-biayanya lebih akurat. Hal ini merupakan perbedaan dari
penelitian-penelitian sebelumnya dikarenakan pada tarif ABC sendiri untuk tarif
jasa rawat inap kelas Paviliun lebih kecil dibandingkan Kelas Utama, hal ini
disebabkan jumlah ruangan Kelas Utama hanya memiliki lima kamar
dibandingkan ruangan Paviliun yang memiliki sembilan kamar. Maka
pembebanan biaya overhead cenderung lebih besar untuk tipe Kelas Utama.
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2. Berdasarkan perhitungan pada tabel 7. sampai tabel 9. di atas diketahui bahwa
hasil perhitungan tarif jasa rawat inap dengan menggunakan activity based
costing untuk Kelas I Rp.572.955,86, Kelas II Rp.557.279,42, dan Kelas III
Rp.542.364,22.
Dari hasil tersebut, jika dibandingkan dengan tarif yang ditetapkan oleh rumah
sakit terlihat bahwa jenis kamar kelas I,II, dan III hasinya lebih mahal karena
pembebanan biaya overhead pada masing-masing produk.
3. Perbedaan yang terjadi antara tarif jasa rawat inap dengan menggunakan metode
tradisional dan metode ABC, disebabkan karena pembebanan biaya overhead
pada masing-masing produk. Pada metode akuntansi biaya tradisional biaya
overhead pada masing-masing produk hanya dibebankan pada satu cost driver
saja, yaitu jumlah hari rawat inap pasien sehingga dalam perhitungan harga
pokok tidak memperoleh hasil yang optimal karena ada beberapa cost driver
yang tidak di ikut sertakan. Akibatnya cenderung terjadi distorsi pada
pembebanan biaya overhead. Sedangkan pada metode ABC, biaya overhead
pada masing-masing produk dibebankan pada banyak cost driver. Sehingga
dalam metode ABC, telah mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap
kamar secara tepat berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas, yaitu: jumlah
hari rawat inap, jumlah pasien, dan luas ruang per kelas sehingga perhitungan
harga pokok dan harga jual lebih tepat dan akurat.
4. Metode ABC pun tidak menjamin kalau hasilnya lebih murah, tetapi metode
ABC hanya dapat menjamin menghindari terjadinya undercosting yaitu olokasi
biayanya rendah dan overcosting yaitu alokasi biayanya tinggi.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada
RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Perhitungan tarif berdasarkan ABC System dilakukan dengan beberapa tahap
yaitu mengidentifikasi aktivitas, menghubungkan biaya sumber daya dengan
aktivitas, serta membebankan biaya aktivitas pada produk dan jasa. Hasil
perhitungan tariff jasa rawat inap berdasarkan ABC System pada RSUD dr. T.C.
Hillers Maumere dapat diketahui tarif untuk Kelas Paviliun Rp.652.773,73,
Kelas Utama Rp.718.637,83, Kelas I Rp.572.955,86, Kelas II Rp.557.279,42,
dan Kelas III Rp.542.364,22.
2. Hasil perhitungan tarif jasa rawat inap memberikan hasil yang berbeda dengan
tarif yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Perhitungan tarif rawat inap
berdasarkan ABC System memberikan hasil yang lebih besar dari tarif rumah
sakit.
Rekomendasi
Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian ini kepada
pihak RSUD dr. T.C. Hillers Maumere sebagai berikut:
1. Berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 495/HJK/2013 Tanggal 31
Desember 2013, RSUD dr. T.C. Hillers Maumere menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Penuh.
Maka pihak manajemen rumah sakit sebaiknya mempertimbangkan untuk
menggunakan metode ABC System dalam menentukan harga pokok tarif rawat
inap untuk kelas utama dan paviliun. Hal ini dikarenakan untuk kelas paviliun
dan utama tidak menerima pasien BPJS melainkan hanya menerima pasien
umum, maka pengelolaannya bisa dihitung secara bisnis sesuai dengan (PPK35
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BLUD) sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Mentri Dalam Negeri
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah dengan menggunakan metode ABC. Kemudian untuk
misi sosial yang ditekankan pada rumah sakit biasa diterapkan pada kelas I,II,
dan III.
2. Pihak rumah sakit disarankan dapat menambah jumlah ruangan untuk kelas
utama sehingga pembebanan biaya overhead pada setiap aktivitas meningkat,
sehingga tarif untuk kelas utama menjadi lebih kecil dibandingkan kelas paviliun
jika menggunakan metode ABC.
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