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1.1 Latar Belakang 

 Rumah Sakit adalah suatu lembaga pelayanan kesehatan dan sekaligus sebagai  

suatu unit usaha (baik milik pemerintah maupun swasta), dimana lembaga 

kesehatan ini dari waktu ke waktu semakin lama akan semakin berkembang, baik 

dari segi  kuantitas maupun dari segi kualitas dan dilihat dari berbagai macam 

bentuk rumah sakit kecil maupun besar yang ada di seluruh penjuru tanah air. 

Perkembangan rumah sakit tersebut bukan hanya penambahan jumlah staff  

karyawan dan jumlah rumah sakit lainnya tetapi juga peningkatan pelayanan 

kesehatan yang menjadi lebih lengkap dan memuaskan baik dari segi pelayanan 

maupun dari segi peralatan rumah sakit. 

Khusus rumah sakit milik swasta harus dikelola secara professional sebagai 

organisasi yang bertujuan mencari laba/profit, dimana salah satu pendapatan  

rumah sakit adalah jasa rawat inap, dan pendapatan didapat dari tarif yang harus 

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

keputusan yang sangat penting karena dapat mempengaruhi profitabilitas  suatu 

rumah sakit, karena dengan adanya berbagai fasilitas pada jasa rawat inap, serta 

jumlah biaya overhead yang tinggi, maka semakin menuntut ketepatan  dalam 

pembebanan biaya yang seungguhnya. 
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Selama ini penentuan tarif  untuk rumah sakit masih menggunakan sistem 

penentuan tradisional, sistem penentuan tradisional tidak mencerminkan aktivitas 

yang spesifik, kendala utama sistem tradisional adalah penentuan tarif didasarkan 

pada volume output,  mengingat output rumah sakit yang tidak berujud, seperti 

kecepatan pelayanan jasa, kualitas informasi, serta pemberian kepuasan layanan  

terhadap pasien dengan volume dan kompleksitas pelayanan, penanganan, 

perawatan, serta fasilitas yang berbeda beda serta sebagian besar biaya yang  

terjadi adalah biaya overhead, maka sistem penentuan tarif tradisional akan 

menghasilkan tarif yang tidak akurat.  

Tarif yang tidak akurat akan memberikan informasi biaya yang terdistorsi yaitu  

undercosting atau overcosting yang mengakibatkan kesalahan pengambilan  

keputusan dan kelangsungan organisasi. Secara tradisional, pembebanan biaya  

atas biaya tidak langsung dilakukan dengan menggunakan dasar pembebanan 

secara menyeluruh atau per departemen. Hal ini akan menimbulkan banyak 

masalah karena produk yang dihasilkan tidak dapat mencerminka biaya yang  

sebenarnya diserap untuk menghasilkan produk tersebut. Sebagai akibatnya akan 

muncul produk undercosting dan produk overcosting (Hansen & Mowen, 2005 ). 

Sehingga perlu diterapkannya sistem penentuan harga pokok produk berdasarkan  

aktivitasnya (activity based) atau lebih dikenal dengan nama Activity Based 

Costing System. Activty Based Costing (ABC) memfokuskan pada biaya yang  

melekat pada produk berdasarkan aktivitas yang dikerjakan untuk memproduksi, 

menjalankan, dan mendistribusikan atau menunjang produk yang bersangkutan. 

Activity Based Costing menganggap bahwa timbulnya biaya disebabkan oleh 

aktivitas yang menghasilkan produk. Pendekatan ini menggunakan penggerak 
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biaya pada aktivitas yang menimbulkan biaya dan akan lebih akurat diterapkan 

pada  perusahaan yang menghasilkan beraneka ragam jenis produk serta sukar 

untuk mengidentifikasi biaya tersebut ke setiap produk secara individual. 

Activity Based Costing System (ABC)  merupakan sebuah sistem informasi  

akuntansi yang mengidentifikasikan bermacam-macam aktivitas yang dikerjakan  

didalam suatu organisasi dan mengumpulkan biaya dengan dasar sifat yang ada 

dari aktivitas tersebut. ABC memfokuskan dari biaya yang melekat pada  produk 

berdasarkan aktivitas yang dikerjakan untuk memproduksi, menjalankan, dan 

mendistribusikan atau untuk menunjang produk yang bersangkutan, artinya ABC  

menganggap bahwa timbulnya biaya disebabkan oleh aktivitas yang menghasilkan  

produk, sehingga pendekatan ini menggunakan cost driver pada aktivitas yang  

menimbulkan biaya. Jadi perbedaan utama penghitungan harga pokok produk 

antara akuntansi biaya tradisional dengan ABC adalah jumlah cost driver (pemicu 

biaya) yang digunakan, dalam sistem penentuan harga pokok produk dengan 

metode ABC menggunakan cost driver dalam jumlah lebih banyak dibandingkan  

dalam sistem akuntansi biaya tradisional yang hanya menggunakan satu atau dua  

cost driver berdasarkan unit. 

Activity Based Costing (ABC)  dinilai dapat mengukur secara cermat biaya biaya 

yang keluar dari setiap aktivitas, hal ini disebabkan karena banyaknya cost driver 

yang digunakan dalam pembebanan biaya overhead, sehingga dalam ABC dapat 

meningkatkan ketelitian dalam perincian biaya, dan ketepatan pembebanan biaya 

lebih akurat.(Mulyadi,2003). 

Penelitian sebelumnya di lakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). H. 

A. Sulthan Daeng Radja, Bulukumba (Yulianti, 2011). Meskipun hasil dari 
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penelitian tersebut dengan menggunakan metode Activity Based Costing System 

lebih akurat, mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap kamar secara tepat 

berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas. Akan tetapi rumah sakit tersebut 

milik dan didanai oleh pemerintah tentu tujuan utama dari organisasi bukan untuk 

mencari laba. Oleh karena itu penulis memilih objek rumah sakit milik pihak 

swasta, yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Putri Bandar Lampung, 

Lampung. 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Putri adalah salah satu rumah sakit milik 

swasta yang memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan kandungan. Dalam 

menentukan tarif rawat inap pihak rumah sakit menggunakan metode unit cost 

dan melakukan perbandingan dengan harga yang dimiliki pesaing. Oleh karena itu 

tarif yang ada sekarang tentu tidak mencerminkan tarif yang sesungguhnya yang 

dapat memberikan informasi secara terperinci. Atas dasar uraian di atas penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Penetuan Tarif  

Jasa Rawat Inap Dengan Activity Based Costing System” 

1.2. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :  

“ Apakah dengan menggunakan Activity Based Costing System tarif jasa 

rawat inap rumah sakit  lebih memberikan informasi lebih terperinci yang 

sesuai dengan standar pelayanan ? ” 
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1.2.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini agar penulisan lebih terarah dan terfokus, 

yaitu : 

1. Data-data yang digunakan dari rumah sakit hanya mencakup data aktivitas 

rumah sakit tahun 2011. 

2. Penentuan tarif rawat inap yang akan di teliti adalah jenis perawatan umum. 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tarif jasa rawat inap rumah sakit 

dengan Activity Based Costing System yang dapat memberikan informasi lebih 

terperinci. 

1.3.2  Manfaat Penelitian   

Dengan adanya tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan 

memberikan manfaat kepada:  

1. Manfaat bagi Rumah Sakit, di harapkan dapat membantu rumah sakit 

memberikan masukan informasi tentang kemungkinan penerapan Activity 

Based Costing System dalam memperhitungkan biaya dan penentuan  harga 

pokok, khususnya di unit rawat inap.  

2. Manfaat bagi penulis, untuk memperoleh pengetahuan mengenai penerapan 

Activity Based Costing System dalam kaitannya dengan penentuan tarif  jasa 
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rawat inap dan untuk membandingkan sekaligus menerapkan teori  yang 

diperoleh mengenai Activity Based Costing System selama studi dengan 

praktek yang terjadi di dunia bisnis secara nyata dapat menambah kepustakaan. 

3. Bagi pihak lainnya, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini berguna 

sebagai bacaan yang berguna untuk menambah pengetahuan dan sebagai 

panduan bagi penelitia lain yang akan melakukan penelitian pada masalah yang 

sama. 


