
 

 

 

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Metode Penelitian 

Jenis penilitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif yang menunjukkan dan 

membandingkan hasil perhitungan tarif jasa rawat inap dengan menggunakan 

Activity Based Costing dengan tarif rawat inap rumah sakit saat ini. Subjek 

penelitian adalah karyawan bagian accounting dari rumah sakit. 

3.2     Objek Penelitian 

Objek Penelitian ini adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Putri yang 

merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan 

kandungan. Rumah sakit ini terletak di daerah Pahoman yang beralamat di Jalan 

Hos Cokroaminoto No. 96, Tanjung Karang, Bandar Lampung. 

3.3  Jenis Data 

 

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian 

pada objek penelitian dengan teknik wawancara dengan beberapa item 
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pertanyaan yang telah ditentukan guna mendapatkan data yang berkaitan 

dengan masalah sebagai langkah awal penelitian dan kemudian untuk diolah 

lebih lanjut. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh merupakan data yang sudah diolah dalam dokumen 

perusahaan seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, serta data 

keuangan yang berkaitan dengan pembebanan biaya dalam aktivitas 

perusahaan. 

3.4    Metode Pengumpulan Data 

Untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan, penulis membutuhkan data 

yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang relevan yang  mencakup ruang 

lingkup menjadi acuan penulis untuk dapat memberikan gambaran secara 

menyeluruh tentang masalah yang diteliti. 

Pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan dengan cara : 

1.       Penelitian Lapangan 

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung berupa wawancara dengan 

pihak yang berwenang dalam rumah sakit guna memperoleh informasi yang 

terkait dengan objek penelitian.  

2.        Penelitian Kepustakaan  

Yaitu penelitian yang dilakukan guna memperoleh pengetahuan dan 

landasan  teori dari berbagai  literatur, referensi dan hasil penelitian yang 

berhubungan dengan objek penelitian. 
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3.5    Alat Analisis Data 

 3.5.1 Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif (angka) untuk  menunjukkan dan membandingkan metode 

penentuan tarif jasa rawat inap berdasarkan unit cost yang diterapkan rumah sakit 

selama ini dengan menggunakan Activity Based Costing.   

Langkah-langkah penerapan Activity Based Costing dalam penelitian ini sebagai 

berikut :  

1). Mengidentifikasikan aktivitas. 

2). Mengklasifikasikan biaya berdasar aktivitas ke dalam berbagai aktivitas. 

3). Mengidentifikasi cost driver. 

4). Menentukan tarif per unit cost driver. 

Untuk menentukan tarif per unit dihitung dengan rumus: 

 

Jumlah aktivitas = jumlah keseluruhan biaya yang dihabiskan oleh suatu aktivitas 

Cost Driver = jumlah keseluruhan pemicu biaya dari suatu aktivitas 

5). Membebankan biaya ke produk dengan menggunakan tarif cost driver dan 

ukuran aktivitas.   

a). Pembebanan biaya overhead dari tiap aktivitas ke setiap kamar dihitung 

dengan  rumus sebagai berikut: 
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BOP yang dibebankan = tarif per unit Cost Driver X Cost Driver yang dipilih 

b). Kemudian perhitungan  tarif  masing-masing tipe kamar dengan  metode activity 

based costing dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Tarif per kamar = Cost Rawat Inap + Laba yang diharapkan 

6). Membandingkan perhitungan harga pokok produksi yang menggunakan metode 

Activity Based Costing dengan metode yang diterapkan oleh rumah sakit. 

3.5.2  Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif, yaitu analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara 

hasil dengan teori-teori yang relevan untuk dianalisis dan menarik kesimpulan 

 


