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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Di era globalisasi saat ini, perkembangan dunia usaha semakin pesat 

mengakibatkan naiknya persaingan bisnis. Dimana perusahaan tidak hanya 

menghadapi persaingan lokal tetapi juga persaingan internasional. Ketatnya 

persaingan di dalam dunia bisnis saat ini, perusahaan harus mampu bersaing 

dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan produk 

yang berkualitas yaitu produk yang memiliki nilai tambah dan dapat memberikan 

kepuasan kepada konsumen. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada perusahaan 

dagang, konstruksi ataupun manufaktur tetapi juga dalam bidang usaha jasa. 

Rumah sakit merupakan salah satu perusahaan yang bersaing dalam bidang 

pelayanan jasa kesehatan. Banyak rumah sakit yang didirikan baik oleh 

pemerintah maupun swasta sehingga timbul persaingan yang sangat ketat 

sehingga dibutuhkan adanya peningkatan kualitas produk maupun pelayanan. 

 Persaingan ini pula yang menyebabkan sebuah perusahaan harus mampu 

untuk mengarahkan langkah-langkah yang mampu untuk menjadikan perusahaan 

tersebut memiliki tempat dalam persaingan dunia usaha tersebut. Dalam setiap 

perusahaan harus memiliki strategi dan inovasi supaya tidak tenggelam dalam 

arus bisnis. Persaingan tersebut tidak hanya persaingan bisnis di bidang 

manufaktur/industri, tetapi juga di bidang usaha pelayanan jasa. Salah satu bentuk 

usaha pelayanan jasa adalah jasa kesehatan, terutama jasa rumah sakit. Hal ini 

terbukti semakin banyaknya rumah sakit yang didirikan baik pemerintah maupun 

swasta. Akibat dari perkembangan rumah sakit yang semakin pesat ini 

menimbulkan persaingan yang ketat pula, sehingga menuntut adanya persaingan 

atas produk dan kepercayaan pelanggan. 

Rumah sakit merupakan suatu perusahaan yang memberikan pelayanan 

kesehatan yang bersifat sosial. Pada saat ini banyak rumah sakit yang dikelola 

oleh pemerintah maupun swasta/yayasan. Tugas utama rumah sakit adalah 
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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, 

dimana pendapatan dari jasa tersebut didapat dari tarif yang harus dibayar oleh 

pemakai jasa rawat inap. Penentuan tarif jasa rawat inap merupakan keputusan 

yang sangat penting, karena dapat mempengaruhi profitabilitas suatu rumah sakit. 

 Berdasarkan kondisi diatas, 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 akan 

berdampak pada tarif rawat inap yang tinggi. 

 Dalam pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 560/MENKES/ 

SK/IV/2003 tentang pola tarif Perjan Rumah Sakit diperhitungkan atas dasar unit 

cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan, yang perhitungannya 

memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, standar biaya dan atau 

benchmarking dari rumah sakit yang tidak komersil (Gabriela, 2012). Dari 

keputusan menteri tersebut, rumah sakit pemerintah maunpun swasta harus 

memperhatikan perhitungan tarif yang relevan dan sesuai dengan fasilitas yang 

akan diberikan kepada pasien dirumah sakit. 

Harga pokok merupakan faktor yang penting dalam penentuan harga jual 

produk. Penetapan biaya yang lebih tepat akan menghasilkan produk jasa yang 

akurat. Dalam perhitungan biaya produk untuk menentukan harga pokok produk 

atau jasa masih banyak yang menggunakan sistem tradisional dibandingkan 

dengan metode activity based costing. 

Menurut Hansen dan Mowen yang diterjemahkan oleh Fitriasari, D. 

(2009) dalam (Junika Iklina:2016) metode akuntansi biaya tradisional adalah, 

“Perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi membebankan biaya dari bahan 

baku langsung dan tenaga kerja langsung ke produk dengan menggunakan 
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penelusuran langsung. Biaya overhead di lain pihak dibebankan dengan 

menggunakan penelusuran gerak dan alokasi”. 

Dalam sistem akuntansi tradisional, pembebanan biaya produksi dilakukan 

atas biaya langsung dan tidak langsung yang berhubungan dengan produk. 

Pembebanan atas biaya tidak langsung dilakukan dengan dengan menggunakan 

dasar pembebanan secara menyeluruh atau per dapertemen. Hal ini akan 

menimbulkan banyak masalah karena produk yang dihasilkan tidak 

mencerminkan biaya yang diserap untuk menghasilkan produk tersebut. Sebagai 

akibatnya akan muncul produk under costing dan produk over costing. Distorsi 

biaya juga akan berdampak pada kesalahan penentuan biaya, pengambilan 

keputusan, perencanaan dan pengendalian perusahaan. 

Activty Based Costing System 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 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. 

Menurut Hansen dan Mowen (2009) mendefinisikan Activity-Based 

Costing System sebagai suatu sistem perhitungan biaya yang awalnya menelusuri 

biaya ke aktivitas kemudian biaya ke produk. Yang merupakan pemicu biaya (cost 

driver) yakni, bertindak sebagai faktor penyebab (casual factor) dalam 

pengeluaran biaya dalam organisasi. Dan menurut Carter (2009:528), ABC 

(Activity Based Costing) merupakan suatu sistem perhitungan biaya dimana 

tempat penampungan biaya overhead yang jumlahnya lebih dari satu dialokasikan 

menggunakan dasar yang mencakup satu atau lebih faktor yang tidak berkaitan 

dengan volume. 

 Perbedaan utama perhitungan harga pokok produk antara akuntansi biaya 

tradisional dengan activity based costing adalah jumlah cost driver (pemicu biaya) 

yang digunakan. Dalam sistem penentuan harga pokok produk dengan metode 
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activity based costing menggunakan cost driver dalam jumlah lebih banyak 

dibandingkan dalam sistem akuntansi biaya tradisional yang hanya menggunakan 

satu atau dua cost driver berdasarkan unit. 

 Berikut ini merupakan beberapa hasil penelitian tentang penerapan metode 

Activity Based Costing. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata 

penerapan metode Activity Based Costing ini sangat efektif dan efisien bagi 

perusahaan karena memberikan harga yang lebih murah dibandingkan dengan 

perhitungan dengan menggunakan metode tradisional. 

 Zinia Th. A. Sumilat (2013) meneliti tentang penentuan harga pokok 

penjualan kamar menggunakan activity based costing pada RSU Pancaran Kasih 

GMIM dan hasil perhitungan  tarif  rawat  inap dengan menggunakan activity 

based costing sistem, apabila dibandingkan dengan tarif rawat inap yang 

digunakan oleh rumah  sakit  saat  ini  terlihat  bahwa  untuk  Kelas  VVIP  dan  

Kelas  VIP  memberikan  hasil  yang  lebih  kecil, sedangkan Kelas I, II dan III 

memberikan hasil yang lebih besar. Dengan selisih untuk Kelas I Rp.36.095, 

Kelas II Rp.147.478,24, Kelas  III Rp.171.598,25. Menurut penelitian Brando 

Kaunang dan Stanley Kho Walandouw (2015) yang meneliti tentang penerapan 

metode activity based costing system dalam menentukan besarnya tarif jasa rawat 

inap pada Rumah Sakit Umum Bethesda Kota Tomohondan hasil perhitungan 

tarif rawat inap menggunakan metode ABC, bila dibandingkan dengan metode 

tradisional maka metode ABC memberikan laba yang lebih besar kecuali pada 

kelas VIP dan Utama I yang memberikan laba lebih kecil. 

 Rumah sakit merupakan salah satu perusahaan jasa yang menghasilkan 

keanekaragaman produk, di mana output yang dijual lebih dari satu. 

Keanekaragaman produk pada rumah sakit mengakibatkan banyaknya jenis biaya 

dan aktivitas yang terjadi pada rumah sakit, sehingga menuntut ketepatan 

pembebanan biaya overhead dalam penentuan harga pokok produknya. Metode 

ABC System 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 metode ini dapat meningkatkan 

ketelitian dalam perincian biaya dan ketepatan pembebanan biaya lebih akurat. 
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Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru adalah objek yang akan dijadikan 

fokus penelitian yang terletak di Kota Pekanbaru. Rumah sakit ini memberikan 

pelayanan dokter umum dan dokter spesialis. Rumah sakit ini menerima rujukan 

dari Puskesmas maupun rujukan pasien BPJS dari dalam maupun luar kota. 

Rumah sakit ini tergolong rumah sakit besar yang menyediakan kurang lebih 135 

tempat tidur inap dan enam nama ruang inap yaitu terdiri dari ruang inap dan 

enam tipe kamar dapat dilihat pada Tabel I.1 berikut : 

Tabel I.1  

Tipe Kamar Inap  

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru tahun 2015 

No Tipe Kamar Nama kamar 

1. VIP UTAMA Raudah dan Mina 

2. VIP A Muzdalifah, Mina, dan Ar-Rahmah 

3. VIP B Mina, Muzdalifah dan Marwa 

4. KELAS I  Marwah dan Ar-Rahmah 

5. KELAS II Mina, Ar-Rahmah dan As-Shafa 

6. KELAS III As-Shafa, Ar-Rahmah, Muzdalifah dan Ar-Rafah 

 Sumber : Rumah Sakit Islam Ibnu Sina 

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina menghitung tarif jasa rawat inap masih 

menggunakan metode unit cost atau akuntansi tradisional. Dimana perhitungan ini 

dilakukan terpisah untuk setiap jenis kelas rawat inap serta jenis ruangnya. Cara 

perhitungannya yaitu dengan menjumlahkan biaya tetap, biaya semi variabel dan 

biaya variabel sehingga dihasilkan biaya total. Kemudian biaya total dibagi 

dengan jumlah hari rawat inap. Penentuan tarif dengan cara tersebut akan 

mengakibatkan distorsi atau ketidaktepatan pembebanan sehingga menghasilkan 

informasi yang kurang akurat dalam menentukan tarif jasa rawat inap. 

Permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru 

terdapat pada jumlah pasien rawat inap dari tahun 2010-2015 dimana jumlah 

pasien setiap tahun mengalami naik turun. Dan lebih banyak mengalami 

penurunan jumlah pasien rawat inap dapat dilihat pada tahun 2012, 2013 dan 

2015. Hal ini disebabkan oleh tingginya tarif jasa rawat inap yang diterapkan  
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pihak Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru terhadap  pihak pemakai jasa rawat 

inap tersebut disisi lain rumah sakit menganggap tarif yang diberlakukan masih 

kurang. Jumlah penurunan pasien Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru dapat 

dilihat pada Tabel I.2 berikut : 

Tabel I.2 

Jumlah Pasien Rawat Inap 

Tahun 2010-2015 

Tahun Jumlah Pasien Rawat Inap Persen Keterangan 

2010 9.378 - - 

2011 10.855 15,70%   Naik 

2012 10.576 2,57% Turun 

2013 9.228 12,74% Turun 

2014 10.368 12,35% Naik 

2015 9.915 4,36% Turun 

Sumber : RSI Ibnu Sina Pekanbaru (M. Rachmadi dan Muslim:2015) 

Permasalahan lainnya dapat dilihat dari banyak munculnya Rumah Sakit 

baru baik dari pihak pemerintah maupun swasta yang juga memiliki fasilitas sama 

dengan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru tetapi menerapkan tarif jasa 

rawat inap yang jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan tarif yang ditawarkan 

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru. Oleh karena itu, penulis menilai perlu 

dilakukannya perubahan sistem yang ada pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina 

Pekanbaru. 

Keakuratan dalam menentukan harga pokok produk atau jasa dibutuhkan 

oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru agar tidak terjadi kesalahan dalam 

penentuan biaya dan pembuatan keputusan, pengendalian, serta perencanaan. 

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru merupakan salah satu rumah sakit yang 

memiliki diversifikasi produk. Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru 

mempunyai berbagai pelayanan baik medis, penunjang medis, maupun fasilitas. 

Keanekaragaman pelayanan mengakibatkan banyaknya aktivitas yang terjadi, 

sehingga menuntut ketepatan pembebanan biaya overhead dalam menentukan 

harga pokok atau biaya pelayanan. 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “ Analisis Perhitungan Activity Based Costing System 

Dalam Penentuan Tarif Jasa Rawat Inap (Studi pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina 

Pekanbaru)“. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan 

adalah : 

1. Bagaimana perhitungan tarif jasa rawat inap di ruang inap raudah pada 

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru dengan menggunakan metode 

activity based costing system? 

2. Bagaimana perbandingan perhitungan tarif jasa rawat inap di ruang inap 

raudah berdasarkan rumah sakit dengan perhitungan menggunakan activity 

based costing system? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu : 

1. Untuk mengetahui perhitungan tarif jasa rawat inap di ruang inap raudah 

pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru dengan menggunakan 

activity based costing system. 

2. Untuk mengetahui perbandingan perhitungan tarif jasa rawat inap di ruang 

inap raudah berdasarkan perhitungan rumah sakit dengan perhitungan 

menggunakan activity based costing system. 

1.4 Batasan Masalah  

 Batasan penelitian diberikan agar penelitian tidak menyimpang dari ruang 

lingkup yang diharapkan oleh penulis, batasan yang diberikan adalah bahwa 

penelitian ini mengacu pada perhitungan tarif jasa rawat inap pada ruang inap 

Raudah pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini dilakukan 

dengan memberikan manfaat kepada : 
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1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

tentang penerapan tarif jasa rawat inap dengan menggunakan activity 

based costing system. 

2. Bagi pihak rumah sakit, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

masukan atau referensi untuk meningkatkan kinerja dan menentukan suatu 

strategi perusahaan khususnya dalam mengoptimalkan fungsi dan peranan 

informasi pada periode selanjutnya. 

3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan serta menjadi referensi atau bahan masukan dalam 

penelitian serupa pada penelitian yang akan datang. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Tujuan dari pembuatan sistematika penulisan ini adalah untuk memberikan 

gambaran umum secara garis besar yang ditulis secara ringkas dan jelas mengenai 

isi bab dari penulisan diatas, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab yang menguraikan tentang teori sebagai pedoman 

dalam pembahasan penulisan penelitian ini berupa konsep-konsep 

dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dirumuskan. 

BAB III  : METODE PENELITIAN  

Merupakan bab yang menguraikan tentang identifikasi variable 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, serta analisis data. 

BAB IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini penulis menyajikan gambaran umum RSI Ibnu Sina 

Pekanbaru, struktur organisasi, penentuan tarif jasa rawat inap 
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rumah sakit dan menganalisa metode penentuan tarif jasa rawat 

inap rumah sakit serta penerapan dengan Sistem Biaya 

Tradisional dan Activity Based Costing System. 

BAB V  : PENUTUP 

Berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan serta saran-saran yang menjadi alternatif 

bagi objek penelitian. 


