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MOTTO 

 Jangan sekali-kali merendahkan atau meremehkan diri anda sendiri. 

Anda adalah ciptaan yang unik dengan kemampuan untuk berprestasi 

dan berkompetisi. Peliharalah apa yang telah diberikan Allah kepada 

anda tubuh dan pikiran anda. 

 Apabila seseorang dapat melalui hari lalunya dengan tidak pernah 

menyesal, dan dapat menghadapi hari esoknya dengan tidak pernah 

merasa takut, maka orang itu berada pada jalan kesuksesan.

 Ibarat sebuah pohon, makin tinggi ia dari yang lainnya, maka banyak 

angin yang menghembuskan, makin banyak panas yang menyinarinya 

dan makin banyak air hujan yang menerpanya. Begitu juga manusia, 

makin tinggi kedudukannya dari yang lainnya maka makin banyak 

godaan dan cobaannya.

 Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin
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ABSTRAK

KEMUNGKINAN PENERAPAN
PENENTUAN TARIF KAMAR RAWAT INAP 

BERDASAR KONSEP ABC (ACTIVTY BASED COSTING)
PADA RUMAH SAKIT BERSALIN BUDI LUHUR SURAKARA

Abraham Vivian Nugroho
F. 1397040

Masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah 
apakah dengan menggunakan perhitungan biaya berdasarkan sistem ABC 
dapat memberikan penurunan tarif kamar rawat inap sistem konvensional 
yang ditetapkan oleh R.S bersalin Budi Luhur Surakarta, sehingga 
menghasilkan tarif yang lebih kompetitif.

Sehubungan dengan masalah tersebut diajukan pertanyaan 
penelitian sebagai berikut ini. Apakah analisis biaya berdasarkan sistem 
ABC dapat memberikan penurunan tarif rawat inap dibandingkan analisis 
biaya konvensional yang ditetapkan R.S Bersalin Budi Luhur Surakarta ?

Sejalan dengan masalah tersebut, biaya-biaya yang terkait langsung 
dengan pelayanan pasien pada unit rawat inap digolongkan kedalam cost 
pool, dari cost pool ditentukan cost driver yang sesuai dengan masing-
masing aktivitas, kemudian menghitung cost pool rate, langkah terakhir 
adalah membandingkan tarif yang ditentukan RS bersalin Budi Luhur 
dengan perhitungan Sistem ABC yang dapat dari total biaya yang 
dikonsumsi masing-masing aktivitas dengan cost pool rate. Selisih antara 
perhitungan tarif sistem ABC yang dinyatakan dalam persentase.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat penurunan tarif pada 
masing-masing kelas rawat inap yaitu kelas I A sebesar 63,15% kelas I B 
sebesar 52,6% kelas II sebesar 15,6% serta kelas II sebesar 7,5%. Hasil 
perhitungan tersebut menunjukkan bahwa persentase penurunan tarif 
kamar rawat inap pada masing-masing kelas kamar rawat inap secara 
keseluruhan signifikan. Dari bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa 
RS bersalin Budi Luhur Surakarta dirasakan perlu untuk menerapkan 
sistem penghitungan biaya berdasarkan Sistem ABC dinyatakan dalam 
persentase.
Berdasarkan temuan-temuan tersebut maka diajukan saran kepada RS 
besalin Budi Luhur Surakarta untuk menitikberatkan pada manajemen 
aktivitas berbasis ABC. Dalam jangka panjang penurunan biaya 
operasional akan meningkatkan efisiensi serta keunggulan bersaing dalam 
penerapan tarif kamar rawat inap yang kompetitif antara RS bersalin Budi 
Luhur dengan rumah sakit pesaingnya.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan jasa memiliki perbedaan yang cenderung agak kabur 

dibandingkan dengan perusahaan manufaktur. Perbedaan antara perusahaan 

jasa dengan perusahaan manufaktur tersebut dikarenakan perhatiannya pada 

strategi perusahaan. Perusahaan jasa memiliki beberapa karakteristik khusus, 

yaitu seperti berikut ini (Rotch, 1995 : 154).

a. Output seringkali sulit didefinisikan 

b. Aktivitas tanggapan permintaan pelayanan jasa kemungkinan memiliki sedikit 

kemampuan dalam hal prediksi

c. Joint capacity cost menggambarkan proporsi yang tinggi dari keseluruhan total cost, serta 

sulit menghubungkan aktivitas yang langsung berhubungan dengan out put.

Output dalam perusahaan jasa seringkali digambarkan sebagai “paket 

dari manfaat pelayanan jasa” (“packafe of service benefits”). Kebanyakan 

Output tersebut tidak berwujud. Sebagai contoh kecepatan pelayanan jasa, 

kualiatas informasi, atau pemberian kepuasan. Tetapi seperti halnya pada 

perusahaan manufaktur, hasil aktivitas dinyatakan dalam satuan moneter. 

Sifat output yang tidak berwujud inilah yang menyebabkan sulitnya 

mengendalikan biaya pada perusahaan jasa.

Sistem manajemen biaya baru  yang memfokuskan diri pada 

aktivitas-aktivitas adalah Activity-Based Costing System. Adapun pengertian 

Sistem ABC menurut Garrison (dalam Wijaya, 1995 : 21) seperti berikut ini :



2

Suatu metode kalkulasi biaya yang menciptakan suatu kelompok 

biaya untuk setiap kejadian atau transaksi (aktivitas) dalam suatu organisasi 

yang berlaku sebagai pemacu biaya. Biaya overhead kemudian dialokasikan 

ke produk atau jasa dengan dasar jumlah dari kejadian atau transaksi yang 

telah dihasilkan produk atau jasa tersebut.

Hannsen dan Mowen (1992 : 254-256) mengemukakan bahwa sistem 

ABC cocok diterapkan pada perusahaan yang memiliki kondisi-kondisi 

sebagai berikut ini :

a. Biaya tidak langsung produk merupakan bagian yang penting dari total biaya overhead. 

Jika biaya ini tidak material, tidak terjadi masalah bagaimana biaya itu dialokasikan 

pada produk secara langsung.

b. Rasio pemakaian aktivitas langsung dan aktivitas tidak langsung harus dibedakan. Jika 

suatu produk mengkonsumsi seluruh aktivitas biaya overhead dengan rasio pemakaian 

aktivitas yang sama. Seluruh biaya overhead dibebankan secara langsung pada produk 

yang bersangkutan. Biaya yang dibebankan akan sama, baik menggunakan Sistem 

Tradisional maupun sistem ABC. Jadi perusahaan-perusahaan yang memiliki produk 

homogen (diversifikasi pokok yang rendah). Dapat menggunakan Sistem Tradisional 

tanpa menimbulkan banyak masalah. Sistem ABC diterapkan pada perusahaan yang 

memiliki volume dan variasi produk yang tinggi.

Rumah sakit, seperti pada kebanyakan organisasi pelayanan 

perawatan kesehatan lainnya, dihadapkan pada tantangan persaingan 

lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Hal ini ditandai dengan 

peningkatan kompetisi antar rumah sakit dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan perawatan kepada para pasien serta penggunaan teknologi canggih 
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kedokteran. Peningkatan kompetisi yang diikuti penggunaan teknologi 

canggih tersebut menimbulkan biaya operasional yang tinggi.

Untuk dapat mengendalikan biaya operasional. Pihak administrasi 

rumah sakit membutuhkan informasi biaya yang sesuai untuk pengendalian 

biaya serta pengambilan keputusan. Sistem akuntansi biaya rumah sakit 

konvensional sering kali gagal memberikan informasi berkenaan dengan 

biaya aktivitas yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan 

kesehatan kepada pasien. Pemakaian sistem akuntansi biaya rumah sakit 

konvensional tersebut menyebabkan pihak administrasi rumah sakit 

kekurangna informasi yang mereka butuhkan untuk memastikan 

kelangsungan hidup keuangan organisasi mereka.

Penggunaan Sistem ABC dapat memainkan peran penting dalam 

memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sistem akuntansi biaya rumah 

sakit konvensional. Penerapan sistem ini telah memungkinkan rumah sakit-

rumah sakit serta berbagai organisasi pelayanan perawatan kesehatan untuk 

memperbaiki proses bisnis mereka, memperbaiki kualitas dan efisiensi 

pelayanan perawatan kesehatan yang mereka berikan, mengidentifikasi dan 

mengendalikan biaya secara akurat, mengelola sumber daya mereka dengan 

baik melalui perbaikan informasi bagi tujuan perencanaan dan pengambilan 

keputusan strategis.

Rumah Sakit Bersalin Budi Luhur yang beralokasi di Surakarta, 

merupakan rumah sakit bersalin umum yang memiliki berbagai macam 

aktivitas pelayanan medis. Untuk dapat unggul di dalam persaingan, R.S 



4

Bersalin Budi Luhur memberikan berbagai macam jasa pelayanan medis dari 

yang sederhana sampai dengan menggunakan teknologi yang canggih di 

bidang kedokteran, khususnya yang berkaitan dengan persalinan. Jasa 

pelayanan tersebut seperti Poliklinik, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), 

perawatan kebidanan, perawatan ibu dan anak, perawatan umum, unit 

penunjang medis/ diagnostik, dan pelayanana penunjang medis lainnya. 

Karena banyaknya variasi pelayanan medis yang diberikan, maka aktivitas 

yang dilakukan semakin banyak.

Berdasarkan besar tarif kamar rawat inap serta aktivitas-aktivitas 

pelayanan yang diberikan, menempatkan R.S Bersalin Budi Luhur Surakarta 

memiliki tarif kamar rawat inap yang dirasa cukup tinggi bagi golongan 

menegah kebawah dibandingkan rumah sakit sejenis yang ada di Kotamadya 

Surakarta. Dengan penetapan tarif kamar rawat inap yang cukup tinggi 

tersebut, pelayanan jasa perawatan kesehatan R.S Bersalin Budi Luhur 

Surakarta hanya bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan menengah 

ke atas. Dengan menggunakan penentuan tarif berdasarkan Sistem ABC, 

diharapkan mampu menghasilkan penurunan tarif kamar rawat inap lebih 

kompetitif serta terjangkau oleh semua golongan masyarakat tanpa 

mengurangi kualitas pelayanan kesehatan kepada para pasien. Sehingga 

dalam jangka panjang R.S Bersalin Budi Luhur Surakarta mampu bertahan 

dan memiliki keunggulan dalam persaingan dengan rumah sakit yang sejenis, 

khususnya di Kotamadya Surakarta. bertitik tolak dari uraian di atas, maka 

penulis menyusun skripsi dengan judul : “KEMUNGKINAN PENERAPAN 
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PENENTUAN TARIF KAMAR RAWAT INAP BERDASARKAN 

SISTEM ACTIVITY BASED COSTING (ABC) PADA RUMAH SAKIT 

BERSALIN BUDI LUHUR SURAKARTA”.

B. Perumusan Masalah

Untuk dapat menganalisis dan memecahkan suatu persoalan, 

diperlukan suatu rumusan yang jels dari apa yang akan dianalisis dan 

dipecahkan nantinya. Berdasarkan latar belakang masalah kemungkinan 

penerapan penentuan tarif kamar rawat inap berdasarkan Sistem ABC, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut ini.

“Apakah dengan menggunakan analisis biaya berdasarkan Sistem 

ABC secara signifikan dapat memberikan penurunan tarif kamar rawat inap 

yang lebih kompetitif dibandingkan dengan tarif kamar rawat inap 

konvensional yang ditetapkan oleh pihak R.S Bersalin Budi Luhur   

Surakarta ?”

C. Pembatasan Masalah

Untuk memperoleh gambaran penentuan tarif dengan menggunakan 

Sistem ABC yang potensial, permasalahannya dibatasi sebagai berikut :

1. Tarif yang dihitung adalah tarif kamar rawat inap bversalin / Ibu kelahiran normal.

2. Data yang akan dianalisis adalah data tahun 1999.
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D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah analisis biaya 

berdasarkan Sistem ABC memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

penentuan tarif kamar rawat inap konvensional yang ditetapkan pihak 

manajemen R.S Bersalin Budi Luhur Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu R.S.B Budi Luhur Surakarta serta 

praktisi yang bergerak dalam usaha yang sejenis memperoleh gambaran tentang 

penentuan tarif kamar rawat inap berdasarkan sistem ABC.

2. Bagi Akademis

Penulisan ini merupakan sarana untuk membandingkan sekaligus menerapkan teori 

yang diperoleh selama studi dengan praktek yang ada di dunia bisnis secara nyata serta 

dapat menambah kepustakaan tentang kasus-kasus sejenis yang ada dalam praktek .

F. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Penelitian dilakukan pada R.S.B Budi Luhur Surakarta dengan 

metode studi kasus.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian lapangan

Dilakukan dalam bentuk observasi langsung ke lokasi obyek penelitian. 

Tujuan dari studi ini dimaksudkan sebagai bahan analisis dengna menggunakan

cara seperti berikut ini.
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1) Wawancara 

Memperoleh informasi langsung dari pihak rumah sakit yang mendukung 

validitas data serta jawaban yang diperoleh.

2) Dokumentasi

Dilakukan dengan melihat dan mencatat dokumen-dokumen pihak rumah sakit 

yang mendukung penelitian.

3. Teknis Analisis Data

Data yang telah penulis peroleh dari pihak R.S.B Budi Luhur Surakarta.

a. Memperoleh data tentang penentuan tarif kamar rawat inap R.S.B Budi Luhur 

Surakarta.

b. Menghitung tarif kamar rawat inap dengan menggunakan Sistem ABC dengan 

langkah-langkah sebagai berikut ini.

1) Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang langsung berkaitan dengna kamar 

inap pasien R.S.B Budi Luhur Surakarta.

2) Menentukan cost pool.

3) Menentukan cost driver.

4) Menentukan cost pool rate.

5) Menentukan biaya overhead kepada aktivitas pelayanan jasa perawatan 

kesehatan pasien pada unit rawat inap.

6) Menentukan tarif pelayanan jasa perawatan kesehatan pasien pada unit kamar 

rawat inap.

c. Membandingkan tarif kamar rawat inap menurut Sistem Konvensional R.S Bersalin 

Budi Luhur Surakarta dengan penentuan tarif kamar rawat inap berdasarkan Sistem 

ABC.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perihal Jasa

1. Definisi Jasa

Jasa menurut Kotler (dalam Fandy, 1996 : 6) didefinisikan seperti 

berikut ini.

Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan 
oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat 
tidak berwujud (intangible) dan tidak menghasilkan kepemilikan 
sesuatu. Produk jasa bisa berhubungan dengan produk fisik 
maupun tidak.

2. Karakteristik Jasa

Terdapat empat karakteristik pokok pada jasa yang 

membedakannya dengan barang. Karakteristik tersebut seperti berikut ini 

(Fandi, 1996 : 35).

a. Intangibility

Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, dicium, sebelum 

dibeli tidak dapat didefinisikan maupun diformulasikan.

b. Inseparability

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. 

Sedangkan jasa biasanya dijual terlebih dahulu, baru kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi antara 

penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam pemasaran 

jasa.



c. Variability

Jasa bersifat variabel karena merupakan non standardized output, 

artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung pada 

siapa, kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan.

d. Perishability

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan.

3. Kualitas jasa

Kualitas total suatu jasa menurut Gronroos (dalam Fandy, 1996 : 

60) terdiri atas tiga komponen utama seperti berikut ini.

a. Technical Quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas 

keluaran (output) jasa yang diterima pelanggan. Dapat diperinci seperti 

berikut ini.

1) Search Quality, yaitu kualitas yang dapat dievaluasi pelanggan 

sebelum membeli. Misalnya harga.

2) Experience Quality, kualitas jasa hanya bisa dievaluasi pelanggan 

setelah membeli atau mengkonsumsi suatu jasa. Misalnya ketepatan 

waktu, kecepatan pelayanan, dan kerapian hasil.

3) Credense Quality, kualitas jasa yang sukar dievaluasi pelanggan 

meskipun telah mengkonsumsi suatu jasa. Misalnya kualitas operasi 

jantung.

b. functional Qualit, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas cara 

penyampaian suatu jasa.



c. Corporate image, yaitu profil, reputasi, citra umum, dan daya tarik 

khusus suatu perusahaan.

B. Sistem Activity Based Costing (ABC)

1. Definisi Sistem ABC

Menurut Hongren dan Foster (1991 : 150), Activity Based Costing

didefinisikan seperti berikut ini.

…. sistem memusatkan perhatian pada aktivitas sebagai dasar 
penggunaan biaya dari aktivitas-aktivitas tersebut dengan maksud 
menyusun batasan biaya dari obyek biaya yang lainnya.

Rayburn (dalam Wijaya, 1995 : 20) mendefinisikan ABC seperti 

berikut ini.

…. ABC mengakui bahwa pelaksanaan aktivitas menimbulkan 
konsumsi sumber daya yang dicatat sebagai biaya. Kalkulasi biaya 
berbasis transaksi adalah nama lain untuk ABC. Tujuan ABC 
adalah mengalokasi biaya ke transaksi dari aktivitas yang 
dilaksanakan dalam suatu organisasi, dan kemudian mengalokasi 
biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan pemakaian 
aktivitas setiap produk.

Sedangkan Morse, Claves dan Hartgraves (dalam Wijaya, 1995 : 

21) mendefiniskan ABC seperti berikut ini :

…. Pengelalokasian dan pengalokasian kembali biaya ke obyek 
biaya dengan dasar pemikiran aktivitas yang menyebabkan biaya. 
ABC berdasarkan premis / dasar pemikiran bahwa aktivitas 
menyebabkan biaya dan biaya aktivitas harus dialokasikan ke 
obyek biaya ke produk dengan dasar aktivitas yang digunakan 
untuk menghasilkan produk tersebut.

Adapun tentang Akuntansi Aktivitas (Activity Accounting) oleh 

Brimson didefinisikan seperti berikut ini ( 1991 : 47)



….. Suatu proses pengumpulan dan penelusuran data biaya dan 
kinerja ke aktivitas-aktivitas pada suatu perusahaan dan 
menghasilkan umpan balik berupa hasil nyata terhadap biaya yang 
direncanakan untuk memulai tindakan perbaikan jika diperlukan.

Menurut Cooper dan Kaplan, Activity Accounting atau Activity 

based Cost System didefinisikan seperti berikut ini (1991 : 335).

“Sistem yang menelusuri biaya kepada produk sesuai dengan 
aktivitas-aktivitas yang timbull, tidak tergantung pada jumlah unit 
yang dihasilkan.”

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

Sistem ABC adalah suatu sistem manajemen biaya yang mengumpulkan 

biaya-biaya ke dalam aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam suatu 

perusahaan, lalu membebankan biaya aktivitas tersebut kepaa produk atau 

jasa, dan melaporkan biaya aktivitas produk atau jasa tersebut kepada 

manajer untuk perencanaan, pengambilan keputusan, serta pengendalian 

biaya.

2. Asumsi Sistem ABC

Sistem Activity Based Costing (ABC) menggunakan dua asumsi 

(Cooper dan Kaplan, 1991 : 167), seperti berikut ini.

a. Aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya

Sumber-sumber tidak langsung dan aktivitas pendukung menunjang 

terlaksananya aktivitas. Karenanya pada tahap I Sistem ABC, biaya 

sumber tidak langsung dan aktivitas pendukung dibebankan kepada 

aktivitas yang menikmatinya.



b. Produk dan jasa atau konsumen menyebabkan timbulnya permintaan 

terhadap aktivitas. Oleh sebab itu pada tahap II Sistem ABC, biaya 

aktivitas dibebankan kepada produk dengan dasar konsumsi atau 

permintaan individu produk terhadap aktivitas.

Sistem ABC bekerja sebagai berikut ini

1. ABC membebani biaya ke produk atau kepada pelanggan 

berdasarkan sumber daya yang dikonsumsi. Aktivitas 

mengkonsumsi sumber daya dan produk atau pelanggan akan 

mengkonsumsi aktivitas.

2. ABC mengidentifikasi biaya aktivitas (Cost of activities). Sistem 

ABC kemudian menelusuri aktivitas ini ke suatu produk khusus 

atau pelanggan yang menimbulkan aktivitas. Sudah tentu biaya 

produk memasukkan semua biaya dari aktivitas ini. Biaya overhead 

ditelusuri ke produk khusus daripada disebar secara arbitrer 

terhadap semua produk. Dengan cara ini manajemen dapat belajar 

mengendalikan terjadinya aktivitas serta mengendalikan biaya-

biaya.

Permintaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan perusahaan 

menyebabkan perusahaan melaksanakan aktivitas untuk menghasilkan 

produk atau jasa tersebut. Aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan ini, 

menyerap sumber-sumber perusahaan harus dibebankan pada produk atau 

jasa sesuai dengan aktivitas yang diserap oleh produk atau jasa tersebut.



Sistem ABC mengidentifikasi aktivitas menjadi dua golongan 

aktivitas, yaitu aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah (non value added) 

serta bernilai tambah (value added). Aktivitas tidak bernilai tambah 

merupakan pemborosan (waste) dan diindikasikan oleh aktivitas-aktivitas 

yang tidak menambah nilai terhadap produk, nilai tersebut menurut 

pandangan pelanggan. Aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah merupakan 

aktivitas yang harus ditargetkan untuk dieliminasi.

3. Manfaat Sistem ABC

Menurut Cooper dan Kaplan (1991 : 276-279) ada tiga manfaat 

utama yang dapat diperoleh dari Sistem ABC seperti berikut ini.

a. Memperbaiki mutu pengambilan keputusan

Sistem ABC menghasilkan informasi harga pokok yang lebih akurat, 

sehingga dapat membantu manajemen untuk mengurangi risiko dalam 

pengambilan keputusan. Dalam lingkungan persaingan yang ketat,

informasi harga pokok yang lebih akurat semakin penting dan 

mendukung berbagai jenis pengambilan keputusan tentangn produk 

atau jasa.

b. Memungkinkan manajemen melakukan perbaikan terus menerus 

terhadap aktivitas untuk mengurangi biaya overhead.

Dalam Sistem ABC biaya overhead didefinisikan dengan aktivitas yang 

menimbulkan biaya tersebut. Dengan demikian informasi yang 

dihasilkan Sistem ABC dapat digunakan oleh manajemen untuk 

memantau aktivitas, sehingga dapat mengurangi biaya overhead.



c. Memberikan kemudahan dalam penentuan biaya relevan.

Manajemen dapat memperoleh kemudahan dalam mendapatkan 

informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan bisnis mereka. 

Karena informasi biaya yang relevan yang dihubungkan dengan 

berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut 

disediakan oleh sistem ABC.

Menurut Suopriyono (1994 : 80-81) manfaat yang dapat diperoleh 

dari sistem ABC dalam membantu pencapaian keunggulan perusahaan 

adalah seperti berikut ini.

a. Meningkatkan mutu keputusan manajemen

b. Memungkinkan pengeliminasian pemborosan dengan 

mengidentifikasikan aktivitas yang tidak bernilai tambah.

c. Mengidentifikasi sumber biaya dengan mengidentifikasi cost driver.

d. Menghubungkan strategi perusahaan dengan pembuatan keputusan 

operasional.

e. Menyediakan umpan balik mengenai apakah hasil-hasil yang 

diantisipasikan oleh strategi perusahaan tercapai sehingga tindakan 

koreksi dapat dibuat.

f. Menjamin bahwa waktu, mutu, fleksibilitas, dan kesesuaian dengan 

tujuan dapat tercapai dengan cara menghubungkan pengukuran kinerja 

dengan strategi.



g. Mendorong perbaikan dengan TQC (Total Quality Control) secara 

berkesinambungan karena perencanaan dan pengendalian diserahkan 

pada peringkat proses (aktivitas).

h. Meningkatkan efektivitas penganggaran dengan mengidentifikasi-kan 

hubungan biaya dengan kinerja berbagai peringkat pelayanan yang 

berbeda.

i. Meningkatkan profitabilitas dengan memantau biaya total daur hidup 

dan pelaksanaanya.

j. Menyediakan pandangan ke arah pertumbuhan yang cepat, dan paling 

tidak menunjukkan elemen biaya overhead.

k. Menjamin pencapaian rencana investasu dengan memantau investasi 

melalui sistem akuntansi aktivitas sehingga jika timbul penyimpangan 

dari rencana dapat terdeteksi dan tindakan koreksi dapat dibuat.

l. Mengevaluasi secara berkesinambungan efektivitas untuk 

mengidentifikasikan peluang investasi yang potensial.

m. Menyusun target kinerja eksternal dan tujuan biaya serta menentukan 

tujuan tertentu pada tingkat aktivitas.

n. Mengeliminasi berbagai krisis dengan menentukan masalah-masalah 

dari pada mengobati gejala-gejala.

Meskipun Sistem ABC merupakan pendekatan yang lebih baik 

daripada akuntansi biaya konvensional, namun sistem ini tidak terlepas 

dari keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara lain adalah 

adanya beberapa biaya yang masih dialokasikan secara arbitrer (Cooper 



dan Kaplan 1991 : 372). Misalnya biaya pemakaian gedung yang terdiri 

dari biaya sewa atau depresiasi, asuransi, dan pajak bangunan. Penelusuran 

biaya-biaya tersebut ke setiap aktivitas dan produk secara cermat menjadi 

sulit dan tidak praktis. Maka ditempuh alokasi secara arbitrer.

4. Kondisi yang Diperlukan dalam Penerapan Sistem ABC

Sistem ABC dapat diterapkan pada perusahaan yang mempunyai 

kondisi-kondisi seperti berikut ini (Cooper dan Kaplan, 1991 : 372)

a. Diversitas produknya termasuk tinggi

Perusahaan tersebut memproduksi berbagai macam produk yang 

diproses  menggunakan beberapa fasilitas pelayanan jasa yang sama. 

Dengan demikian akan timbul masalah untuk mengalokasikan atau 

membebankan sumber daya yang dikonsumsi ke masing-masing 

produk.

b. Biaya-biaya berdasar non unit merupakan persentase signifikan dari 

biaya overhead.

Jika biaya-biaya ini jumlahnya kecil, maka sama sekali tidak ada 

masalah dalam pengalokasian pada tiap produk.

c. Perusahaan menghadapi persaingan yang ketat

Terdapat beberapa perusahaan yang memproduksi produk yang sama 

atau sejenis, sehingga menimbulkan persaingan antara perusahaan-

perusahaan tersebut. Dalam keadaan persaingan tersebut informasi 

tentang harga pokok produk yang akurat akan lebih mendukung 



berbagai macam produk yang akurat akan lebih mendukung berbagai 

macam pengambilan keputusan manajemen.

d. Biaya pengukuran dapat dikatakan rendah

Biaya-biaya pengukuran untuk menghasilkan informasi biaya produk 

harus lebih rendah. Hal ini berarti biaya perancangan dan 

pengoperasian sistem tersebut harus lebih rendah dibandingkan 

dengan manfaat yang diperoleh di masa yang akan datang. 

Biasanya meliputi tiga macam biaya aktivitas seperti berikut ini 

(Rotch, 1995 : 154).

a. Biaya yang berhubungan dengan kamar rawat inap.

b. Biaya makan pasien (konsumsi)

c. Biaya pelayanan perawatan kesehatan pasien oleh perawat.

Aktivitas pelayanan perawatan kesehatan yang terdapat pada rumah 

sakit yang sejenis dengan obyek penelitian penulis adalah seperti 

berikut ini.

a. Pemberian konsumsi pada pasien

b. Perawatan oleh tenaga medis

c. Dry cleaning

d. Pengobatan

e. Inspeksi dokter 

f. Administrasi

g. Pemakaian kamar

h. Pemakaian kamar OK / Bersalin



i. Pendaftaran Pasien

j. Pemakaian Laborat

k. Jasa dr. Radiologi

l. Jasa asisten operasi

m. Jasa Medikasi

n. Jasa Konsul gizi

o. Pemberian tunjangan karyawan

5. Tahap-tahap Pembelanjaan Biaya Overhead Menggunakan Sistem 

ABC

Sistem ABC membebankan biaya-biaya overhead melalui dua 

tahap pembebanan seperti berikut ini (Supriyono, 1994 : 230)

a. Tahap I

1) Penggolongan berbagai aktivitas

2) Pengasosiasian berbagai biaya dengan berbagai aktivitas.

3) Penentuan kelompok-kelompok biaya (cost pool) yang homogen.

4) Penentuan tarif kelompok (pool rate)

b. Tahap II

Pada tahap ini, biaya untuk setiap kelompok biaya overhead dilacak ke 

berbagai jenis produk. Hal ini dilaksanakan dengan  menggunakan tarif 

kelompok yang dikonsumsi oleh setiap produk. Ukuran ini merupakan 

penyederhanaan kuantitas cost driver yang digunakan oleh setiap 

produk. Overhead ditentukan dari setiap kelompok biaya ke setiap 

produk dengan perhitungan sebagai berikut ini.



Gambar 2.1 Formula perhitungan Overhead yang Dibebankan

6. Sistem ABC Pada Rumah Sakit / Organisasi Pelayanan Pemeliharaan 

Kesehatan

Secara umum produk dari rumah sakit meliputi perawatan pasien 

rawat inap serta pelayanan perawatan kesehatan lainnya. Sehingga 

aktivitas pelayanannya sangat beragam, seperti tes laborat, klinik 

pengobatan, peralatan.

Kebanyakan rumah sakit mengikuti sistem akuntansi biaya yang 

berlaku secara umum pada organisasi pelayanan perawatan kesehatan, 

seperti alokasi biaya step-down-cost di mana penetapan biaya didasarkan 

pada tingkat pengalaman manajer seiring dengan meningkatnya ukuran 

dan kompleksitas organisasi, yang pengaturannya ditentukan oleh agen 

akuntan mereka. Meskipun sistem tersebut dilaksanakan secara baik, 

namun informasi yang mereka hasilkan seringkali menimbulkan 

kecurigaan. Organisasi pelayanan perawatan yang lain menggunakan 

alokasi biaya case mix costing dengan mendasarkan pada nilai unit relatif. 

Tetapi sistem ini hanya memfokuskan biaya pada masing-masing 

departemen secara langsung dan selalu dan selalu gagal menghlangkan 

biaya tetap.

Secara jelas, dalam lingkungan dimana direct cost seperti material 

dan tenaga kerja langsung merupakan sebagian kecil dari keseluruhan 

Overhead yang dibebankan = Tarif kelompok X Unit-unit cost driver yang digunakan 



biaya, alokasi biaya overhead yang ditujukan untuk semata-mata 

mengukur biaya yang ada menjadi tidak begitu berarti. Metodologi alokasi 

dengan menggunakan step-down-cost dan case mix xosting yang 

menggunakan data secara departemental, gagal mencerminkan hubungan 

antara aktivitas yang dilakukan dengan biaya overhead. Sebagai 

konsekuensinya, penggunaan sistem akuntansi biaya konvensional 

menyebabkan kesalahan biaya dengan sistem akuntansi biaya 

konvensional seperti berikut  ini (Lawson, 1995 : 22).

a. Sistem akuntansi biaya konvensional gagal memfokuskan pada 

aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasien.

b. Sistem akuntansi biaya konvensional yang menganalisis biaya secara 

departemental gagal mencerminkan alur kerja yang nyata antar 

departemen.

Penerapan Sistem ABC oleh rumah sakit –rumah sakit serta 

organisasi pelayanan perawatan kesehatan telah memungkinkan mereka 

menentukan secara akurat biaya pelayanan jasa yang mereka berikan, 

Sistem ABC telah diringkas melalui suatu diagnosis yang memungkinkan 

pihak rumah sakit mengetahui prosedur-prosedur yang memiliki 

kemampuan menghasilkan laba serta yang tidak memiliki kemampuan 

menghasilkan laba.

Sistem ABC juga digunakan untuk menunjukkan biaya 

administrasi pelayanan jasa pada organisasi pelayanan perawatan 

kesehatan pada skala yang besar. Informasi dari model ABC digunakan 



dalam merasionalisasikan tarif, model ABC digunakan untuk memahami 

dengan lebih baik biaya yang berkaitan dengan aktivitas serta bagaimana 

mengendalikan biaya.

Rumah sakit-rumah sakit maupun organisasi pelayanan perawatan 

kesehatan menerapkan Sistem ABC pada bagian-bagian yang berbeda. 

Ada rumah sakit yang menerapkan sistem ini pada kamar rawat inap. 

Seperti pada kebanyakan rumah sakit, tarif rawat inap berbeda-beda, 

tergantung pada kelas kamar rawat inap serta fasilitas yang diberikan. 

Penerapan Sistem ABC terhadap penentuan tarif kamar rawat inap 

menghasilkan biaya operasional yang lebih rendah dari yang diperkirakan 

sebelumnya, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kesehatan terhadap 

pasien. Sehingga dengan tercapainya biaya operasional rawat inap yang 

lebin rendah akan menghasilkan cost savings yang substansial. Rumah 

sakit yang lain memakai model ABC untuk mengevaluasi biaya perawatan 

pengobatan alternatif. Penerapan tersebut menghasilkan pengurangan 

biaya pengobatan pasien rawat inap. Penggunaan model ABC dalam hal 

ini untuk meningkatkan kualitas pemberian pelayanan pengobatan yang 

terjangkau kepada pasien, dilain sisi tercapainya pengurangan biaya 

(Lawson, 1995 : 27).

C. Aktivitas

1. Pengertian Aktivitas

Menurut Brimson (1991 : 46), aktivitas didefinisikan seperti berikut ini.



“adalah suatu kombinasi manusia, teknologi, bahan mentah, 
metode-metode dan lingkungan yang menghasilkan suatu produk 
atau jasa tertentu.”

Barret (dalam Wijaya, 1995 : 23) mendefinisikan aktivitas seperti berikut 

ini.

“aktivitas adalah keseluruhan benda/pekerjaan yang orang kerjakan 
dalam sebuah organisasi.”

Aktivitas merupakan kombinasi faktor produksi atau jasa yang 

dilaksanakan suatu perusahaan untuk memproduksi barang ataupun 

menghasilkan jasa. Contoh aktivitas adalah membeli bahan mentah, 

mengobati pasien, dan lain-lain.

2. Hirarki Aktivitas.

Aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan memiliki 

hirarki tertentu. Hirarki ini menunjukkan bahwa suatu aktivitas dapat 

dipecah menjadi aktivitas yang kebih spesifik maupun digabung menjadi 

aktivitas yang bersifat umum. Hirarki aktivitas adalah seperti berikut ini 

(Brimson, 1991:47).

a. Fungsi merupakan aktivitas-aktivitas yang memiliki tujuan umum 

tertentu. Aktivitas-aktivitas yang membentuk suatu fungsi, tidak 

berkaitan satu dengan yang lainnya. Satu-satunya hal yang 

menghubungkan aktivitas-aktivitas tersebut adalah adanya kesamaan 

tujuan secara umum.



b. Proses Bisnis (Business Pocess)

Proses bisnis terdiri dari aktivitas-aktivitas yang saling berhubungna 

dalam suatu jaringan kerja. Hubungan ini ditunjukkan dengan 

timbulnya aktivitas-aktivitas yang lain karena adanya aktivitas yang 

terjadi sebelumnya. Aktivitas-aktivitas tersebut memiliki hubungan 

sebab akibat yang kuat. Keluaran dari aktivitas yang satu akan 

menjadi masukan bagi aktivitas lain.

c. Aktivitas (Activity)

Aktivitas merupakan kombinasi faktor produksi yang dilaksanakan 

perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa.

d. Tugas (Task)

Tugas merupakan kombinasi dari beberapa operasi yang membentuk 

aktivitas. Tugas menunjukkan bagaimana aktivitas dilaksanakan.

e. Operasi (Opration)

Operasi merupakan bagian terkecil dari pekerjaan yang digunakan 

untuk perencanaan dan pengawas tujuan.

3. Analisis Aktivitas

Untuk menentukan aktivitas apa yang dilaksanakan oleh suatu 

perusahaan, diperlukan adanya analisis aktivitas. Tujuan melakukan 

analisis ini adalah untuk memperoleh informasi tentang aktivitas yang 

dijalankan perusahaan pada saat ini dan untuk mengetahui input dan 

output dari aktivitas yang sedang dijalankan. Suatu aktivitas itu timbul 

disebabkan oleh aktivitas yang mendahuluinya. Karenanya suatu aktivitas 



itu memiliki input yang mendorong terjadinya aktivitas sedangkan output

merupakan hasil keluaran dari aktivitas tersebut.

Analisis aktivitas memecah satuan organisasi yang besar menjadi 

elemen-elemen aktivitas yang dikelola. Untuk mencapai hal tersebut, 

perusahaan menjadi fungsi-fungsi utama yang memiliki tujuan yang sama. 

Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari struktur organisasi 

perusahaan.

Ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam analisis aktivitas. 

Tahap-tahap tersebut adalah seperti berikut ini (Brimson, 1991 : 50-51).

a. Menentukan lingkup analisis aktivitas

Tujuan membatasi lingkup analisis adalah untuk memperoleh 

informasi secara efisien. Perusahaan yang besar tentu memiliki banyak 

macam kegiatan yang mendukungnya. Dengan menentukan lingkup 

analisis, tujuan yang hendak dicapai menjadi jelas. Batasan lingkup 

analisis aktivitas dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah yang 

sedang dihadapi perusahaan. Misalnya perusahaan mengalami 

penurunan penjualan karena harga yang ditetapkan perusahaan lebih 

tinggi dibandingkan perusahaan yang sejenis. Maka perusahaan dapat 

memfokuskan analisis pada aktivitas yang memproduksi barang atau 

jasa tersebut.

b. Menentukan unit analisis aktivitas

Tujuan dari penentuan unit analisis aktivitas ini adalah untuk 

menyederhanakan lagi lingkup analisis aktivitas yang telah ditentukan 



pada tahap pertama. Untuk menentukan unit analisis aktivitas, 

perusahaan harus dipecah menjadi departemen yang memiliki tujuan 

khusus. Suatu unit aktivitas dapat dihubungkan dengan suatu 

departemen atau bahkan beberapa departemene. Diagram struktur 

organisasi perusahaan dapat digunakan sebagai titik tolak untuk 

menentukan unit aktivitas.

c. Mengidentifikasi aktivitas

Ada dua kriteria yang harus, diperhatikan sebelum memilih teknik 

yang digunakan dalam mengidentifikasi aktivitas, yaitu tingkat 

ketelitian/ketepatan dan biaya pengukurannya. Semakin teliti data yang 

ingin dikumpulkan, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. 

Biaya pengukuran sebaiknya tidak melebihi  manfaat yang diperoleh 

dari pengakuan tersebut. Oleh karena itu, perlu diperhatikan relevansi 

data yang diinginkan daripada ketepatannya. Ada beberapa teknik yang 

dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas, seperti berikut ini 

(Brimson, 1991 : 83).

1) Analisis unit-unit organisasi

Pendekatan ini menganalisis unit organisasi dengan mengadakan 

wawancara, kuisioner, diskusi dengan para ahli dan observasi 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk melaksanakan 

aktivitas tersebut.



2) Analisis proses bisnis

Analisis proses bisnis menentukan aktivitas dengan mengikuti arus 

informasi/transaksi fisik dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain. 

Analisis ini menelusuri input suatu aktivitas ke output dari 

aktivitas yang membentuk proses bisnis.

3) Analisis fungsi bisnis

Pendekatan fungsional dalam mengidentifikasi aktivitas dengan 

memecah fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan ke dalam unit-

unit aktivitas.

4) Melakukan studi langsung pada teknik industri

metode yang digunakan salah satunya adalah observasi waktu, 

yaitu dengan mengamati kegiatan sehari-hari. Pendekatan ini 

cocok untuk dilakukan pada aktivitas yang dilakukan secara 

petitif, waktu sedikit, dan memiliki siklus kerja yang dapat 

diidentifikasi. Pendekatan ini tidak cocok digunakan untuk 

mengidentifikasi aktivitas manajerial dan administratif.

5) Rekonsiliasi definisi aktivitas

Seluruh identifikasi aktivitas yang sama dapat berawal dari titik 

tolak yang berbeda, hal ini disebabkan karena metode yang 

digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas tersebut berbeda-beda. 

Rekonsiliasi diperlukan untuk menghindari pemberian definisi 

yang berbeda untuk aktivitas yang sama.



d. Rasionalisasi

Setelah tahap mengidentifikasi aktivitas, maka akan diperoleh daftar 

aktivitas. Daftar ini sebaiknya dibuat sederhana mungkin dan cukup 

memberikan gambaran kepada manajer yang akan mengelola dan 

memanfaatkan informasi aktivitas untuk mengambil keputusan. 

Aktivitas yang diidentifikasi terlalu terinci akan membuat sistem 

menjadi rumit dan tidak terfokus pada variabel-variabel kunci yang 

akan digunakan untuk membuat keputusan. Sebaliknya, jika 

identifikasi aktivitas terlalu global (sistem terlalu sederhana) 

menyebabkan sistem tidak mampu memberikan gambaran perilaku 

biaya aktivitas. Tingkat kesederhanaan sistem dipengaruhi oleh jenis 

industri, jenis pelanggan, dan tingkat kerumitan suatu organisasi. 

Manfaat dari daftar aktifitas tersebut yaitu untuk membuat keputusan 

tentang aktifitas mana yang harus dipisah. Apabila sebuah aktivitas 

memiliki pola perilaku biaya yang tidak jelas, maka sebaiknya 

aktivitas memiliki ukuran sendiri. Berikut ini beberapa uji yang dapat 

dilakukan untuk menentukan apakah suatu aktivitas dapat dipecah lagi 

menjadi lebih detail.

1) Apabila aktivitas merupakan bagian dari proses pengambilan 

keputusan, maka sebaiknya aktivitas dipecah sampai tingkat 

informasi aktivitas diperlukan untuk pengambilan keputusan. Luas 

dan tujuan keputusan menjadi bahan pertimbangan untuk 

menentukan aktivitas mana yang seharusnya dipecah lebih lanjut.



2) Apabila biaya suatu aktivitas tidak mempengaruhi model 

pengambilan keputusan, maka sebaiknya aktivitas tersebut tidak 

dipecah lebih lanjut.

3) Apabila suatu aktivitas sudah menggambarkan kegiatan perusahaan 

pada tingkat paling rendah, maka aktivitas tidak perlu pecah.

4) Apabila paling sedikit satu input dan satu output untuk suatu 

aktivitas tidak dapat diidentifikasi, maka definisi aktivitas tersebut 

harus diperbaiki.

5) Apabila suatu aktivitas tidak dapat dimodifikasi maka kurang 

berguna jika aktivitas tersebut dipecah lebih lanjut.

6) Apabila aktivitas menghasilkan beberapa output utama, maka 

sebaiknya aktivitas dipecah menjadi beberapa aktivitas.

7) Apabila suatu aktivitas tidak dapat dihubungkan dengan rangkaian 

bisnis tertentu, maka harus dicari alternatif lain untuk definisi 

aktivitas tersebut.

8) Aktivitas harus dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

9) Aktivitas haruslah suatu yang dapat disubkontrakkan kepada 

perusahaan lain.

e. Klasifikasi aktivitas menjadi aktivitas utama dan aktivitas pendukung.

Aktivitas-aktivitas yang telah didefinisikan, kemudian diklasifikasikan 

menjadi aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama 

adalah aktivitas yang outputnya digunakan oleh pihak luar unit 

organisasi/ departemen. Aktivitas pendukung adalah aktivitas yang 



outputnya digunakan dalam unit organisasi/departemen untuk 

mendukung aktivitas utama. Klasifikasi ini penting untuk pembebanan 

aktivits pendukung ke aktivitas utama.

f. Pemetaan aktivitas

Tahap ini digunakan untuk melihat hubungan antara fungsi, proses 

bisnis aktivitas. Dengan membuat peta aktivitas manajer dapat melihat 

aktivitas yang saat ini sedang dilaksanakan dan menentukan alternatif 

proses bisnis dan aktivitas dalam menjalankan suatu fungsi.

g. Dokumen aktivitas

Langkah terakhir dalam mengidentifikasi aktivitas adalah menyusun 

gabungan-gabungan aktivitas-aktivitas yang mendukung analisis 

organisasi, proses bisnis, dan fungsional. Kemudian gabungan ini 

didokumentasikan untuk dijadikan pedoman bagi perusahaan.

4. Klasifikasi aktivitas

Klasifikasi aktivitas-aktivitas dalam perusahaan dapat dibagi 

menjadi empat kategori seperti berikut ini.

a. Aktivitas-aktivitas berlevel unit

Aktivitas berlevel unit (unit based activities) adalah aktivitas yang 

dikerjakan setiap kali satu unit produksi. Besar kesilnya aktivitas ini 

dipengaruhi oleh unit produk yang diproduksi. Contohnya adalah 

tenaga kerja langsung, jam listrik (jam energi). Biaya-biaya yang 

timbul karena aktivitas berlevel unit dinamakan buaya aktivitas 



berlevel unit (unit level activity cost), yaitu biaya yang besar kecilnya 

dipengaruhi oleh jumlah produk yang diproduksi.

b. Aktivitas-aktivitas berlevel batch

Aktivitas berlevel batch (batch level activities) adalah aktivitas yang 

dikerjakan setiap kali suatu bacth produk diproduksi. Besar kecilnya 

aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah bacth produk yang diproduksi. 

Biaya yang timbul karena aktivitas berlevel bacth dinamakan biaya 

aktivitas berlevel batch (batch level activity cost), yaitu biaya yang 

besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah batch yang diproduksi. Biaya 

ini bervariasi dengan jumlah batch produk yang diproduksi dalam 

setiap batch. Contohnya adalah baya aktivitas inspeksi, biaya 

penjadwalan produk / jasa.

c. Aktivitas-aktivitas berlevel produk

Aktivitas berlevel produk (product level activities) adalah aktivitas 

yang dikerjakan untuk mendukung berbagai produk atau jasa yang 

diproduksi/dihasilkan oleh suatu perusahaan. Aktivitas ini 

mengkonsumsi masukan untuk mengembangkan produk atau 

memungkinkan produk atau jasa diproduksi atau dijual. Aktivitas ini 

dapat dilacak pada produk atau jasa yang dihasilkan. Contohnya adalag 

biaya penelitian dan pengembangan, biaya peningkatan mutu produk 

atau jasa. Biaya yang timbul karena aktivitas berlevel produk 

dinamakan biaya aktivitas berlevel produk (produk level activity cost), 

yaitu biaya atas aktivitas yang dikerjakan untuk mendukung produk 



atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Biaya ini dapat dilacak pada 

produk secara individual, namun biaya ini tidak dipengaruhi oleh 

jumlah produk atau batch produk atau jasa yang dihasilkan.

d. Aktivitas berlevel fasilitas

Aktivitas berlevel fasilitas (facility level activities) atau aktivitas 

penopang (facility sustaining activities) meliputi aktivitas untuk 

menopang proses yang secara umum diperlukan untuk menyediakan 

fasilitas atau kapasitas secara bersama oleh berbagai jenis produk atau 

jasa yang berbeda. Contoh aktivitas ini adalah manajemen perusahaan, 

pemeliharaan bangunan, keamanan, penerangna , pajak bumi dan 

bangunan, serta biaya depresiasi.

D. Cost Pool

1. Pengertian Cost Pool

Cost pool adalah kelompok biaya yang disebabkan oleh aktivitas 

yang sama dengan satu dasar pembebanan (cost driver). Cost poll ini berisi 

aktivitas yang biayanya memiliki hubungna yang kuat (korelasi positif) 

antara cost driver dengan biaya aktivitas. Tiap cost pool menampung 

biaya-biaya dari transaksi-transaksi yang homogen. Semakin banyak 

aktivitas dalam suatu kegiatan menyebabkan semakin bertambahnya biaya 

dalam cost pool. Aktivitas yang ada dalam perusahaan dapat digabungkan 

menjadi cost pool atau beberapa cost pool, semakin tinggi tingkat 

kesamaan aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan, semakin sedikit 



cost pool yang dibutuhkan untuk membebankan biaya-biaya tersebut. 

Sistem biaya yang  menggunakan beberapa cost pool akan lebih 

menjelaskan hubungan sebab akibat antara biaya yang timbul dengan 

produk yang dihasilkan. 

2. Cost Pool Rate

Untuk membebankan biaya pada setiap cost pool digunakan tarif 

tertentu yang dihitung dengan membagi biaya cost pool dengan cost 

drivcer dengan rumus sebagai berikut :

Gambar 2.2 Formula Perhitungan Cost Pool Rate

E. Cost Driver

Dasar pembebanan yang digunakan untuk membebankan biaya 

yang terkumpul pada cost pool lepada produk adalah cost drover

(Penyebab/pemacu biaya). Paling tidak ada faktor utama yang harus 

diperhatikan dalam pemilihan cost driver seperti berikut ini (Brimson, 1991 : 

245-346).

a. Biaya Pengukuran

Dalam sistem ABC, sejumlah cost driver dapat dipilih dan digunakan jika 

memungkinkan, sangatlah penting untuk memilih cost driver yang 

menggunakan informasi yang siap tersedia. Informasi yang tidak tersedia 

pada sistem yang ada sebelumnya berarti harus dihasilkan, sehingga 

Taksiran total biaya pada cost pool
Cost Pool Rate =

Taksiran cost driver



mengakibatkan akan meningkatkan biaya sistem informasi perusahaan. 

Pemilihan yang tepat cost drover akan meminimumkan biaya pengukuran.

b. Pengukuran tidak langsung dan tingkat korelasi

Pada struktur informasi yang ada sebelumnya dapat digunakan dengan 

cara lain untuk meminimumkan biaya dalam memperoleh kuantitas cost 

driver. Kadang-kadang dimungkinkan untuk mengganti cost driver yang 

secara langsung mengukur penggunaan suatu aktivitas dengan suatu cost 

driver yang secara  tidak langsung mengukur penggunaan kita.



BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perkembangan R.S Budi Luhur Surakarta

Rumah Sakit Budi Luhur Surakarta berawal dari Rumah Bersalin yang 

didirikan pada tahun 1993 oleh Dr. Glondong. Rumah sakit bersalin ini 

kemudian berkembang menjadi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak. Pendirian 

rumah sakit ibu dan anak ini diprakarsai oleh Dr. Glondong, Dr. Tri Budhi, 

dan Dr. Wuryanto.

Tujuan dari pendirian R.S Budi Luhur adalah mengupayakan 

tercapainya derajad kesehatan masyarakat optimal bagi masyarakat Surakarta 

dan sekitarnya dengan menyelenggarakan pelayanan melalui upaya 

penyembuhan, pemulihan kesehatan, dan meringankan penderitaan pasien 

serta asih keperawatan disamping upaya pencegahan maupun peningkatan 

kesehatan.

Rumah Sakit Budi Luhur yang berstatus sebagai rumah sakit ibu dan 

anak memberikan berbagai macam pelayanan bagi peningkatan kesejahteraan 

ibu dan anak.

Pelayanan yang diberikan R.S Budi Luhur adalah :

1. Memberikan pelayanan persalinan dan penyakit kandungan

2. Pemeriksaan dan pengobatan bayi atau anak serta imunisasi

3. Pemeriksaan kehamilan

4. Konsultasi kesehatan bayi atau anak serta ibu hamil.



Untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan R.S Budi Luhur 

memiliki berbagai fasilitas.

Fasilitas yang dimiliki RS Budi Luhur adalah :

1. Fasilitas Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA)

2. Fasilitas Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3. Fasilitas Kamar Operasi

4. Fasilitas laboratorium

5. Fasilitas ruang perawatan

Kapasitas tempat tidur yang dimiliki RS Budi Luhur Berjumlah 22 

tempat tidur untuk perawatan ibu bersalin serta ruang anak-anak.

Jumlah tenaga kerja RS Budi Luhur diluar tenaga dokter dan ahli 

berjumlah 17 orang (diluar tenaga tidak tetap) yang terdiri dari :

1. Tenaga medis perawatan, yaitu tenaga perawat dan bidan

2. Tenaga medis non perawatan, yaitu karyawan laboratorium dan apotik

3. Tenaga non medis, yaitu karyawan administrasi dan umum dan karyawan 

penunjang umum.

Sedangkan dokter dan tenaga ahli yang bekerja di RS Budi Luhur 

terdiri dari :

1. Dokter umum

2. Dokter spesialis kandungan

3. Dokter spesialis anak

4. Dokter spesialis anastesi

5. Dokter spesialis patologi klinik

6. Dokter spesialis penyakit dalam



B. Struktur Organisasi dan Deskripsi

Struktur organisasi perusahaan berhubungan dengan penyusunan 

personil perusahaan yang saling berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab 

yang sesuai dengan posisi masing-masing dalam proses kerjasama guna 

tercapainya tujuan perusahaaan. Struktur organisasi penting bagi perusahaan 

karena menyangkut kelancaran proses pengambilan keputusan. Secara 

skematis struktur organisasi di R.S Bersalin Budi Luhur dapat digambarkan 

sebagai berikut :

Tugas dan wewenang masing-masing bagian dalam struktur 

organisasi R.S Bersalin Budi Luhur adalah sebagai berikut ini.

1. Direktur

Tugas dan wewenang yang dilaksanakan sebagai pimpinan tertinggi di R.S 

Bersalin Budi Luhur adalah seperti berikut ini.

Direktur

Komite Medik

Pelayanan Instalasi Sekretaris/rekam
Medik

Administrasi /
Keuangan

Kasir

Akuntansi

Gambar 3.1 Struktur Organisasi R.S. Bersalin Budi Luhur Suarakarta



a) Menetapkan kebijakan untuk jangka pendek, menengah, maupun 

untuk jangka panjang.

b) Menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan tugas seluruh karyawan 

rumah sakit.

c) Mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan rumah 

sakit.

d) Memanfaatkan berbagai macam sumber daya yang dimiliki oleh 

rumah sakit.

e) Mengotorisasi transaksi pengeluaran kas.

2. Komite Medik

Komite medik adalah wadah non struktural yang keanggotaannya 

terdiri dari ketua Staf Medis Fungsional (SMF) atau yang mewakili SMF 

di rumah sakit. Tugas dan wewenang komite medik adalah seperti berikut 

ini.

a) Menyusun daftar pelayanan medis dan memberikan pertimbangan 

kepada direktur dalam pembinaan, pengawasan, dan penilaian mutu 

pelayanan medis, hak klinis khusus kepada SMF, program pelayanan, 

pendidikan, dan pelatihan.

b) Memberikan pertimbangan kepada direktur rumah sakit tentang 

penerimaan tenaga medis untuk bekerja di rumah sakit dan 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan etika profesi.



3. Bagian Pelayanan

a) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan 

penunjang medis.

b) Menyusun peraturan pelayanan medis, penunjang medis, dan 

keperawatan rumah sakit.

c) Mewakili direktur sesuai dengan kewenangan yang diberikan untuk 

mengambil keputusan atas nama rumah sakit, baik untuk keperluan 

internal maupun koordinasi dengan instansi di luar rumah sakit.

4. Bagian Instalasi

a) Mengkoordinasikan kegiatan rawat jalan, rawat inap, farmasi, kamar 

operasi, kamar bersalin, laboratorium patologi  klinik,IGD, sarana dan 

prasarana rumah sakit, dan gizi.

b) Menyusun peraturan untuk kegiatan rawat jalan, rawat inap, farmasi, 

kamar operasi, kamar bersalin, laboratorium patologi klinik, IGD, 

sarana dan prasarana rumah sakit, dan gizi.

5. Bagian Sekretaris / Rekam Medik (RM)

a) Memberi kartu identitas berobat kepada pasien baru.

b) Membuat kartu indeks utama pasien

c) Mengoreksi kelengkapan catatan medik

d) Setiap bulan merekapitulasi catatan medik

e) Menyimpan catatan medik.

6. Bagian Administrasi / Keuangan

a) Menangani kegiatan administrasi rumah sakit.



b) Melakukan pembayaran gaji

c) Menjawab telepon

d) Menyetor kas ke bank setiap hari

e) Mengarsipkan dokumen 

f) Melakukan pembelian

g) Melaksanakan pencatatan persediaan obat-obatan.

7. Kasir

a) Membuat kwitansi perawatan maupun kuitansi BKIA.

b) Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas

c) Menerima dan mengeluarkan kas

8. Akuntansi

a) Mencatat penerimaan maupun pengeluaran kas

b) Membuat laporan bulanan.

C. Kegiatan Operasional R.S Bersalin Budi Luhur Surakarta.

Pada dasarnya aktivitas utama pelayanan jasa R.S Bersalin Budi Luhur 

Surakarta dibagi menjadi tiga kategori, yaitu rawat jalan, rawat inap, dan 

gawat darurat. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada 

pasien yang mengidap suatu penyakit, tetapi pasien tersebut diperbolehkan 

untuk dirawat di rumah dan secara berkala memeriksakan kesehatannya ke 

rumah sakit. Pelayanan gawat darurat merupakan upaya medis yang 

terorganisasi untuk mengatasi keadaan gawat dan bersifat darurat akibat 

penyakit, kecelakaan, atau sekelompok orang yang jika tidak segera 



mendapatkan pertolongan medis akan terancam jiwanya atau anggota 

badannya. Bagi pasien yang memerlukan penanganan khusus oleh dokter dan 

perawat, maka pasien tersebut diharuskan untuk menjalani perawatan rawat 

inap. Hal ini terutama untuk menanggulangi jika terjadi suatu perubahan 

kondisi kesehatan pasien yang secara tiba-tiba, sehingga dokter dapat 

melakukan tindakan pencegahan agar kondisinya tidak menjadi semakin 

memburuk, tetapi menjadi semakin baik.

Prosedur yang harus dilalui pasien yang akan rawat inap pada R.S . 

Budi Luhur Surakarta dibagi menjadi dua prosedur seperti berikut ini.

1. Untuk pasien baru.

a. Mendaftarkan diri pada pihak administrasikan rumah sakir dengan 

membawa surat pengantar dari dokter.

b. Membuat Kartu Indeks Berobat (KIB) serta Kartu Indeks Utama 

Pasien (KIUP).

c. Pasien memperoleh KIB dan KIUP untuk menghuni kamar rawat inap.

2. Untuk pasien lama

a. Memberitahu pada pihak administrasi rumah sakit

b. Pasien menunjukkan KIB dan KIUP.

c. Pihak administrasi rumah sakit mencari nomor rekam medik di KIUP.

Perhitungan hari rawat inap untuk pasien dihitung sejak tanggal pasien 

masuk kamar rawat inap hingga pasien keluar meninggalkan rumah sakit 

(minimal satu hari rawat). Secara sederhana proses pelayanan kesehatan 

pasien rawat inap dapat dijelaskan melalui bagan alir seperti berikut ini.



                                              Pendaftaran      tidak       No. rekam medik

Pernah dirawat / berobat

     oliklinik

       Ruang rawat inap       dirujuk ke R.S lain

Perlu Berobat ulang 

Ya Tidak

Pendaftaran perjanjian poliklinik

Peluang

Gambar 3.1 Bagan Alir Proses Pelayanan Kesehatan Pasien Rawat Inap R.S 

Bersalin Budi Luhur Surakarta.

Unit rawat inap di R.S Bersalin Budi Luhur Surakarta terbagi menjadi 

3 golongan sebagai berikut ini.

1. Ruang untuk kanak-kanak / bayi.

Datang sendiri

Dokter praktek

Rujukan Puskesmas

Rujukan R.S Lain

UGD



2. Ruang untuk bersalin/ibu.

3. Ruang untuk isolasi (dalam keadaan vakum)

Adapun data jumlah hari pasien dirawat atas dasar kapasitas tempat 

tidur dan volume terisinya tempat tidur pada tahun 1999 dapat dilihat pada 

tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Volume Terisinya Tempat Tidur Unit Rawat Inap R.S 

Bersalin Budi Luhur Surakarta

Golongan Kelas    Jumlah Tempat    Kapasitas Penuh        Jumlah Terisinya Tempat

        Tidur (1)            1 Thn. (365 hari)                    Tidur Th. 1999

Ruang Dewasa /Ibu 17 6.205 1.702

Ruang Anak-kanak 5 1.825    456

         Total 22 8.030 2.158

Sumber : pihak administrasi R.S Bersalin Budi Luhur Surakarta

Dari tabel 3.1 di atas dapat diketahui bahwa ruang untuk orang dewasa 

mempunyai persentase pemakaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

ruang lain. Oleh karena itu dalam skripsi ini pembahasan masalah tarif kamar 

rawat inap dibatasi hanya pada rang untuk orang dewasa (dalam keadaan 

melahirkan secara normal).

Ruang rawat inap untuk orang dewasa terbagi dalam lima kelas, seperti 

berikut ini.

1. Kelas 1 A



2. Kelas 1 B

3. Kelas II

4. Kelas III

D. Penentuan Tarif Kamar Rawat Inap R.S Budi Luhur Surakarta

Tarif kamar rawat inap yang berlaku pada R.S Budi Luhur Surakarta 

merupakan tarif yang ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan Direktur rumah 

sakit yang bersangkutan (dalam hal ini juga sebagai pemilik). Berikut ini 

adalah data tarif kamar inap, biaya-biaya yang terjadi selama tahun 1999 pada 

kamar rawat inap, dan data mengenai volume pemakaian tempat tidur pada 

kamar rawat inap dewasa/ibu selama tahun 1999.

1. Tarif Kamar rawat inap kelas 1 A

Pada kelas ini dalam satu kamar berisi satu pasien. Tarif yang dibebankan 

kepada pasien sebesar Rp  100.000,00 per hari. Adapun fasilitas yang 

diberikan adalah sebagai berikut :

a. TV berwarna 29 inchi

b. Lemari es

c. AC

d. Lemari pakaian

e. Seperangkat furniture/mebel lengkap

f. Kamar mandi

g. Dua tempat tidur

h. Makan tiga kali sehari



i. Intercom

2. Tarif kamar rawat inap kelas 1 B

Pada kelas ini dalam satu kamar berisi satu orang pasien. Tarif yang 

ditetapkan untuk kelas ini sebesar Rp 80.000,00 per hari. Adapun fasilitas 

yang diberikan sebagai berikutini.

a. TV berwarna 20 inchi

b. AC

c. Lemari Pakaian

d. Kamar mandi

e. Seperangkat furniture lengkap.

f. Satu tempat tidur

g. Makan tiga kali sehari

h. Intercom

3. Tarif kamar rawat inap kelas II

Pada kelas II, dalam satu kamar berisi satu orang pasien. Tarif yang 

ditetapkan untuk kelas ini sebesar Rp  50.000,00 per hari. Fasilitas yang 

disediakan sebagai berikut ini.

a. TV berwarna 14 inchi.

b. Kipas angin

c. Lemari pakaian

d. Kamar mandi

e. Satu tempat tidur



f. Furniture

g. Makan tiga kali sehari

4. Tarif kamar rawat inap kelas III

Pada kelas III, dalam satu kamar berisi dua orang pasien. Tarif yang 

ditetapkan untuk kelas ini sebesar Rp  32.500,00 per hari. Fasilitas yang 

disediakan sebagai berikut ini.

a. TV berwarna 14 inchi

b. Kipas angin

c. Dua lemari pakaian

d. Kamar mandi

e. Sofa

f. Dua tempat tidur

g. Makan tiga kali sehari

h. Intercom.



Tabel 3.2 Biaya Operasional Unit Kamar Rawat Inap Orang Dewasa Berdasarkan 

Kelas Kamar Tahun 1999

Kelas
Keterangan

1 A 1 B II III
Total 

Makan Pasien

Cuci

Gaji karyawan Medis

Dana Astek & Pensiun

Subsidi makan karyawan

Kesejahteraan karyawan

Listrik

Biaya kebersihan

Biaya administrasi & umum

Penyusutan kamar rawat

Penyusutan inventaris

Penyusutan alat medik

2.050.090

173.350

3.378.562

762.540

61.224

328.923

190.085

102.805

953.209

108.140

78.776

109.717

3.075.135

260.026

5.067.843

1.143.810

91.835

493.385

285.127

154.208

1.429.814

162.209

118.164

164.575

7.175.314

606.402

13.514.248

2.668.890

214.282

1.151.231

665.296

359.818

3.336.232

378.489

275.717

384.009

8.200.359

693.402

13.514.248

3.050.160

244.894

1.315.693

760.338

411.220

3.812.837

432.558

315.105

438.868

20.500.898

1.735.504

33.785.621

7.625.399

612.235

3.289.232

1.900.845

1.028.050

9.532.092

1.081.396

787.763

1.097.169

Total 8.297.421 12.446.131 29.040.971 33.040.971 83.034.204

Sumber : R.S Bersalin Budi Luhur Surakarta

Tabel 3.3 Volume Terisinya Tempat Tidur Tahun 1999

Kelas Juml Tempat tidur Volume Penuh [365 x (1)] Terisinya Tempat Tidur Th .1999

I A

I B

Kl. II

Kl. III

2

5

14

18

730

1.825

5.110

6.570

264

989

1.265

2.510

Jumlah 39 14.285 9.971

Sumber : R. S Bersalin Budi Luhur Surakarta



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis

Pada Sistem ABC biaya-biaya yang terjadi dalam perusahaan dilacak 

pada berbagai aktivitas. Tahap pertama Sistem ABC yaitu 

mengidentifikasikan aktivitas yang terdapat dalam perusahaan dan kemudian 

mengelompokkan aktivitas-aktivitas tersebut menjadi empat kategori aktivitas 

utama. Empat aktivitas utama tersebut yaitu aktivitas berlevel unit, aktivitas 

berlevel batch, aktivitas berlevel produk, dan aktivitas berlevel fasilitas. 

Kumpulan aktivitas tersebut disebut cost pool. Selanjutnya menentukan cost 

pool rate yang digunakan untuk membebankan biaya overhead kepada 

produk, dalam hal ini pelayanan perawatan kesehatan. Dalam penelitian ini 

cost pool rate digunakan untuk membebankan biaya operasional kepada 

produk. Tahap kedua adalah pembebanan biaya operasional kepada produk 

dengan menentukan jumlah aktivitas yang diserap oleh produk dan 

mengalikannya dengan cost pool rate aktivitas tersebut.

B. Analisis Tahap I

Seperti telah dikemukakan di atas, tahap pertama sistem ABC perlu 

mengidentifikasikan dan mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang telah 

terjadi dalam perusahaan  menjadi empat kategori aktivitas utama (Tabel 4.1) 

dan selanjutnya menentukan cost driver dan cost pools yang ada (tabel 4.2)



Tabel  4.1 Pengelompokan Aktivitas Biaya Rawat Inap Dewasa /Ibu (dalam 

rupiah)

Level Aktivitas
By. Operasional

Unit Batch Produk Fasilitas
Total 

Makan Pasien
Cuci
Gaji karyawan Medis
Dana Astek & Pensiun
Subsidi makan karyawan
Kesejahteraan karyawan
Listrik
Biaya kebersihan
Biaya administrasi & umum
Penyusutan kamar rawat
Penyusutan inventaris
Penyusutan alat medik

2.500.898
1.733.504

-
-
-
-

1.900.845
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

33.785.621
7.625.399

612.235
3.289.232

-
1.028.050
9.532.092
1.081.396

787.763
1.097.169

20.500.898
1.733.504

33.785.621
7.625.399

612.235
3.289.232
1.900.845
1.028.050
9.532.092
1.081.396

787.763
1.097.169

Total 24.195.247 - - 58.838.957 83.034.204

Tabel 4.2 Cost Pools dan Cost Drivers Potensial R.S Budi Luhur Surakarta

Dari tabel 4.1 di atas tampak bahwa biaya-biaya berdasar non-unit 

sebesar Rp 58.838.957 lebih tinggi dibandingkan biaya-biaya berdasar unitnya 

yang besarnya Rp 24.195.247,00. hal ini berarti R.S Bersalin Budi Luhur 

Surakarta memiliki kondisi untuk kemungkinan penerapan Sistem ABC. 

Untuk mengetahui apakah R.S Bersalin Budi Luhur Surakarta perlu 

          
        Cost Pools Cost Drivers

Makan Pasien Volume terisinya tempat tidur
Cuci Volume terisinya tempat tidur
Gaji karyawan Hari kerja karyawan
Subsidi makan karyawan Hari kerja karyawan
Dana Astek & Pensiun Hari kerja karyawan
Kesejahteraan karyawan Hari kerja karyawan
Listrik Jam pemakaian (Kwh)
Kebersihan Luas lantai (m2)
Administrasi & umum Hari kerja karyawan umum
Penyusutan kamar rawat Luas lantai (m2)
Penyusutan inventaris Umur ekonomis
Penyusutan alat medik Umur ekonomis



menerapkan Sistem  ABC, dapat dilihat pada perhitungan  ABC, dapat dilihat 

pada perhitungan tarif di bawah dengan menggunakan sistem ABC.

Untuk membebankan biaya operasional ke tiap jenis produk, harus 

diketahui tarif biaya operasional tersebut. Untuk menghitung biaya 

operasional tersebut diperlukan data-data sebagai berikut ini.

a. Volume terisinya tempat tidur untuk tiap kelas pada tahun 1999, adalah 

sebagai berikut.

Kelas Volume terisinya tempat tidur th. 1999

Kl. 1A 264

Kl. 1B 989

Kl. II 1.265

Kl. III 2.510

Jumlah 5.028

b. Besarnya daya listrik yang dikonsumsikan oleh tiap-tiap kelas adalah 

sebagai berikut.

Kelas Kwh

Kl. 1A 185

Kl. 1B 460

Kl. II 165

Kl. III 164

Jumlah 974



c. Dalam satu minggu ada enam hari kerja untuk masing-masing karyawan 

(perawat dan dokter tetap). Total hari kerja untuk satu orang perawat dan 

dokter tetap dalam satu tahun rata-rata 312 hari. 

Kelas Jumlah Karyawan Hari kerja

Kl. 1A 2 624

Kl. 1B 4 1.248

Kl. II 5 1.560

Kl. III 6 1.872

Jumlah 17 5.304

d. Luas ruangan untuk masing-masing kelas adalah sebagai berikut.

Kelas Luas Ruangan (m2)

Kl. 1A 70

Kl. 1B 64

Kl. II 140

Kl. III 150

Jumlah 424

e. Umur ekonomis untuk peralatan medis adalah tujuh tahun

Kelas Umur Ekonomis

Kl. 1A 7

Kl. 1B 7

Kl. II 7

Kl. III 7

7



f. Unur ekonomis untuk inventaris adalah sembilan tahun.

Kelas Umur Ekonomis

Kl. 1A 9

Kl. 1B 9

Kl. II 9

Kl. III 9

g. Jumlah hari kerja karyawan administrasi dan umum dalam satu tahun rata-

rata sekitar 2.752 hari, yang terbagi atas masing-masing kelas sebagai 

berikut :

Kelas Hari kerja

Kl. 1A    353

Kl. 1B    282

Kl. II 1.129

Kl. III    988

Jumlah 2.752

7



Tabel 4.3 Diversitas Aktivitas

Kelas
Aktivitas Ket

1 A 1 B II III
Ukuran konsumsi

Makan Pasien
Cuci
Gaji karyawan Medis
Dana Astek & Pensiun
Kesejahteraan karyawan
Subsidi makan karyawan
Listrik
Biaya kebersihan
Biaya administrasi & umum
Penyusutan kamar rawat
Penyusutan inventaris
Penyusutan alat medik

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.053
0.053
0.118
0.118
0.118
0.118
0.190
0.128
0.138
0.138
1
1

0.197
0.197
0.235
0.235
0.235
0.235
0.472
0.126
0.126
0.126
1
1

0.252
0.252
0.294
0.294
0.294
0.294
0.169
0.277
0.277
0.277
1
1

0.5
0.5

0.353
0.353
0.353
0.353
0.168
0.297
0.297
0.297
1
1

Vol. Terisinya tempat tidur
Vol. Terisinya tempat tidur
Hari kerja karyawan medis 
Hari kerja karyawan
Hari kerja karyawan
Hari kerja karyawan
Daya listrik (Kwh)
Hari kerja karyawan umum
Luas lantai (m2)
Luas lantai (m2)
Umur ekonomis
Umur ekonomis

Keterangan :

1. Makan pasien

a.  Kl. 1A : 264/5028 = 0,053

b.  Kl. 1 B : 989/5028 = 0,197

c.  Kl. II : 1265/5028 = 0,252

d.  Kl. III : 2510/5028 = 0,5

2. Cuci

a.  Kl. 1A : 264/5028 = 0,053

b.  Kl. 1 B : 989/5028 = 0,197

c.  Kl. II : 1265/5028 = 0,252

d.  Kl. III : 2510/5028 = 0,5

3. Gaji karyawan

a.  Kl. 1A : 264/5028 = 0,118

b.  Kl. 1 B : 989/5028 = 0,235

c.  Kl. II : 1265/5028 = 0,294

d.  Kl. III : 2510/5028 = 0,353



4. Dana Astek & pensiun

a.  Kl. 1A : 264/5028 = 0,118

b.  Kl. 1 B : 989/5028 = 0,235

c.  Kl. II : 1265/5028 = 0,294

d.  Kl. III : 2510/5028 = 0,353

5. Kesejahteraan karyawan

a.  Kl. 1A : 264/5028 = 0,118

b.  Kl. 1 B : 989/5028 = 0,235

c.  Kl. II : 1265/5028 = 0,294

d.  Kl. III : 2510/5028 = 0,353

6. Subsidi makan karyawan

a.  Kl. 1A : 264/5028 = 0,118

b.  Kl. 1 B : 989/5028 = 0,235

c.  Kl. II : 1265/5028 = 0,294

d.  Kl. III : 2510/5028 = 0,353

7. Listrik

a.  Kl. 1A : 185/974 = 0,190

b.  Kl. 1 B : 460/974 = 0,472

c.  Kl. II : 165/974 = 0,169

d.  Kl. III : 164/974 = 0,168



8. Administrasi dan umum

a.  Kl. 1A : 353/2752 = 0,128

b.  Kl. 1 B : 282/2752 = 0,102

c.  Kl. II : 1129/2752 = 0,410

d.  Kl. III : 988/2752 = 0,359

9. Kebersihan

a.  Kl. 1A : 70/504 = 0,138

b.  Kl. 1 B : 64/504 = 0,126

c.  Kl. II : 140/504 = 0,277

d.  Kl. III : 150/504 = 0,297

10. Penyusutan gedung

a.  Kl. 1A : 70/504 = 0,138

b.  Kl. 1 B : 64/504 = 0,126

c.  Kl. II : 140/504 = 0,277

d.  Kl. III : 150/504 = 0,297

11. Penyusutan alat medis

a.  Kl. 1A : 7/7 = 1

b.  Kl. 1 B : 7/7 = 1

c.  Kl. II : 7/7 = 1

d.  Kl. III : 7/7 = 1



12. Penyusutan inventaris

a.  Kl. 1A : 9/9 = 1

b.  Kl. 1 B : 9/9 = 1

c.  Kl. II : 9/9 = 1

d.  Kl. III : 9/9 = 1

Tabel 4.4 Jumlah Cost Driver Yang Digunakan Untuk Masing-masing 

Kelas

Kelas
Cost Driver

1 A 1 B II III
Total 

Volume terisinya tempat tidur

Besarnya daya listrik

Hari kerja karyawan (perawat & Dokter)

Luas ruangan

Hari kerja karyawan Adm & umum

Umur ekonomis alat medis

Umur ekonomis inventaris

264

185

624

70

353

7

9

989

460

1.248

64

282

7

9

791

165

1.560

140

1.027

7

9

1.265

164

1.872

150

1.129

7

9

5.028

974

5.304

424

2.752

7

9

Tabel 4.5 Tarif Biaya Per Kelompok (Cost Pool Rate)

Keterangan Biaya (I) Cost Driver Tarif (3) = (1) : (2)

Kelompok Berlevel unit

Makan Pasien
Cuci
Listrik

Kelompok Berlevel Batch

-

Kelompok Berlevel Produk

-

Kelompok Berlevel Fasilitas

20.560.809
1.733.504
1.900.504

5.028
5.028

974

4.090
345

1.952



Gaji Karyawan
Dana Astek & Pensiun
Kesejahteraan karyawan
Subsidi makan karyawan
Administrasi & umum
Kebersihan
Penyusutan kamar rawat
Penyusutan alat medis
Penyusutan inventaris

33.785.621
7.625.399
3.289.232

612.235
9.532.092
1.028.050
1.081.396
1.097.169

787.763

5.304
5.304
5.304
5.304
2.752

424
424

7
9

6.370
1.438

620
115

1.797
2.425
2.550

156.738
87.529

C. Analisis Tahap II

Dalam tahap kedua, biaya untuk setiap kelompok biaya dilacak ke 

berbagai produk (dalam hal ini kelas-kelas kamar rawat inap). Hal ini 

dilaksanakan dengan menggunakan tarif kelompok yang dikonsumsi oleh 

setiap produk (kelas-kelas rawat inap). Hasil perhitungannya dapat dilihat 

pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 4.6 Perhitungan Biaya Per Hari Kelas I A Dengan Menggunakan Sistem 

ABC 

Pembebanan Biaya

Biaya

Jml Aktivitas 

Diserap (1)

Tarif biaya 

(Rp.) (2) Total (Rp.) (3) = (1)x 

(2)

Per hari (Rp.) 

(4) = (3):264

Makan pasien
Cuci
Gaji karyawan medis
Dana Astek & 
Pensiun
Kesejahteraan 
Karyawan
Subsidi Makan 
Karyawan
Administrasi dan 

264
264
624
624
624
624
353
185
70
70

4.090
345

6.370
1.438

620
115

1.797
1.952
2.550
2.425

1.079.760
91.080

3.974.880
897.312
386.880
71.760

634.341
361.120
178.500
169.750

4.090
345

15.056
3.400
1.465

272
2.403
1.368

677
643



umum
Listrik
Penyusutan Gedung
Kebersihan
Penyusutan Alat 
Medis
Penyusutan Inventaris

7
9

156.738
87.529

1.097.166
787.761

4.156
2.984

Total 8.651.629 36.859

Tabel 4.7 Perhitungan Biaya Per Hari Kelas I B Dengan Menggunakan Sistem 

ABC

Pembebanan Biaya

Biaya

Jml Aktivitas 

Diserap (1)

Tarif biaya 

(Rp.) (2) Total (Rp.) (3) = (1)x 

(2)

Per hari (Rp.) 

(4) = (3) : 989

Makan pasien
Cuci
Gaji karyawan medis
Dana Astek & 
Pensiun
Kesejahteraan 
Karyawan
Subsidi Makan 
Karyawan
Administrasi dan 
umum
Listrik
Penyusutan Gedung
Kebersihan
Penyusutan Alat 
Medis
Penyusutan Inventaris

791
791

3.120
3.120
3.120
3.120
1.027
1.675

64
64
7
9

4.090
345

6.370
1.438

620
115

1.797
1.952
2.550
2.425

156.738
87.529

3.235.190
272.895

19.874.400
4.486.560
1.934.400

358.800
1.845.519
3.269.600

163.200
577.780

4.251.072
3.233.052

3.271
276

20.095
4.536
1.956

363
1.866
3.306

165
157

1.109
797

Total 37.480.691 37.897



Tabel 4.8 Perhitungan Biaya Per Hari Kelas II Dengan Menggunakan Sistem 

ABC

Pembebanan Biaya

Biaya

Jml Aktivitas 

Diserap (1)

Tarif biaya 

(Rp.) (2) Total (Rp.) (3) = (1)x 

(2)

Per hari (Rp.) 

(4) = (3):1.265

Makan pasien
Cuci
Gaji karyawan medis
Dana Astek & 
Pensiun
Kesejahteraan 
Karyawan
Subsidi Makan 
Karyawan
Administrasi dan 
umum
Listrik
Penyusutan Gedung
Kebersihan
Penyusutan Alat 
Medis
Penyusutan Inventaris

2.530
2.530
3.744
3.744
3.744
3.744
3.593
6000
140
140

7
9

4.090
345

6.370
1.438

620
115

1.797
1.952
2.550
2.425

156.738
87.529

10.347.700
872.850

23.849.280
5.383.872
2.321.280

430.560
6.456.621
1.171.200

357.000
339.500

1.097.166
787.761

8.180
650

18.853
4.287
1.835

340
5.105

926
282
268
867
623

Total 53.414.790 42.216

Tabel 4.9 Perhitungan Biaya Per Hari Kelas III Dengan Menggunakan Sistem 

ABC



Pembebanan Biaya

Biaya

Jml Aktivitas 

Diserap (1)

Tarif biaya 

(Rp.) (2) Total (Rp.) (3) = (1)x 

(2)

Per hari (Rp.) 

(4) = (3):2.510

Makan pasien
Cuci
Gaji karyawan medis
Dana Astek & 
Pensiun
Kesejahteraan 
Karyawan
Subsidi Makan 
Karyawan
Administrasi dan 
umum
Listrik
Penyusutan Gedung
Kebersihan
Penyusutan Alat 
Medis
Penyusutan Inventaris

5.649
5.649
4.368
4.368
4.368
4.368
3.593

595
150
150

7
9

4.090
345

6.370
1.438

620
115

1.797
1.952
2.550
2.425

156.738
87.529

23.104.410
1.948.905

27.824.160
6.281.184
2.708.160

502.320
7.378.482
1.161.440

382.500
363.750

1.097.166
787.761

9.025
776

11.085
2.502
1.079

200
2.940

463
152
145
867
623

Total 73.540.238 30.037

D. Perbandingan Tarif Rawat Kamar Rawat Inap Per Hari 

Menggunakan Sistem Konvesional Dengan Sistem ABC

Pada tabel 4.11 di bawah ini, tampak perbandingan antara 

perhitungan tarif kamar rawat inap per hari menggunakan Sistem ABC dengan 

tarif kamar rawat inap per hari yang ditentukan oleh R.S Bersalin Budi Luhur 

Surakarta. Perbandingan tersebut menggambarkan secara jelas pengaruh cost 

drivers dalam membebankan biaya yang digunakan Sistem ABC. 



Tabel 4.11 Perbandingan Tarif Kamar Rawat Inap Per Hari (dalam Rupiah)

Kelas Kamar
Perhitungan

I A I B II III

R.S Budi Luhur
Sistem ABC

100.000
36.859

80.000
37.897

50.000
42.216

32.500
30.031

Selisih
Efisiensi (0%)

63.146
6.135

42.103
52,6

7.784
15,6

2.443
7,5 



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasar pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya yaitu 

tentang penentuan tarif dengan menggunakan Sistem ABC, maka penulis memperoleh 

beberapa kesimpulan dan saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan 

penentuan tarif bagi R.S Bersalin Budi Luhur Surakarta.

A. Kesimpulan

1. Penentuan tarif dengan menggunakan Sistem ABC pada R.S Bersalin Budi Luhur Surakarta 

dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang terjadi 

pada R.S Bersalin Budi Luhur Surakarta sebanyak dua belas aktivitas menjadi empat kategori 

aktivitas utama yaitu aktivitas berlevel unit, batch, produk, fasilitas, dan selanjutnya menentukan 

cost drivers dari cost pools yang ada. Tahap kedua yaitu biaya untuk setiap kelompok biaya 

dilacak ke berbagai produk, sehingga dapat dilakukan perhitungan total biaya untuk masing-

masing produl. Tarif rawat inap per hari untuk kamar rawat inap dengan menggunakan Sistem 

ABC adalah sebagai berikut ini.

a. Kelas I A Rp 36.859,00

b. Kelas I B Rp 37.897,00

c. Kelas II Rp 42.216,00

d. Kelas III Rp 30.037,00

2. Perbedaan antara tarif rawat inap per hari untuk kelas dewasa / Ibu bersalin yang ditetapkan oleh 

R.S Bersalin Budi Luhur Surakarta dengan tarif kamar rawat inap per hari yang dihitung dengan 

menggunakan Sistem ABC adalah sangat signifikan. Hal ini terbukti dengan selisih prosentase 

antara tarid rumah sakit dengan tarif berdasar sistem ABC yaitu untuk kamar kelas I A sebesar 

63,15 %, maka menurut penulis R.S Bersalin Budi Luhur Suralarta dirasakan perlu untuk 

menerapkan Sistem ABC.



B. Saran

Berdasarkan  kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis memberikan saran, apabila 

R.S Bersalin Budi Luhur Surakarta ingin menerapkan Sistem ABC, maka sebaiknya menitikberatkan 

pada manajemen aktivitas. Manajemen aktivitas adalah proses mengidentifikasi aktivitas, menaksir 

nilainya bagi organisasi, dan memilih aktivitas yang langsung memberikan  manfaat dalam hal 

perawatan pasien rawat inap (dalam perusahaan manufaktur dikenal dengan istilah nilai tambah). 

Dengan demikian total biaya yang terjadi pada masing-masing kelas dapat diperkecil. 
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