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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Activity Based Costing 

System dalam menentukan tarif jasa rawat inap pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina 

Pekanbaru” maka variabel terikat (Y) yaitu metode Activity Based Costing System. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penentuan tarif jasa rawat inap. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Tempat penelitian dilakukan di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru di 

jalan Melati No.60 Sukajadi Pekanbaru. Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru 

adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan yang merupakan bentuk bidang 

usaha yang dikelola dan dimiliki oleh PT. Syifa Utama. Waktu penelitian ini 

dimulai dari Oktober 2017 sampai dengan selesai. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah: 

a. Data kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka laporan keuangan rumah 

sakit khususnya laporan laba rugi. Selain itu, data kuantitatif juga berupa 

data biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan kegiatan 

pelayanan jasa. Data biaya-biaya tersebut adalah biaya tetap dan biaya 

variabel. 

b. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari rumah sakit yang bukan 

dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk lisan maupun tulisan 

seperti gambaran umum rumah sakit, struktur organisasi dan pembagian 

tugas. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini : 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari rumah sakit. Data dari jenis ini 

diperolah dari observasi, wawancara dan konsultassi langsung dengan 

pihak-pihak yang bersangkutan. 
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b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis 

berupa data laporan keuangan rumah akit khususnya laporan rugi serta 

data pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas 

dalam penulisan ini. Data tersebut meliputi: data biaya tetap, data biaya 

variabel, data pendukung jumlah pasien rawat inap, dta pendukung lama 

hari pasien, data pendukung jumlah dan luas kamar rawat inap, dan data 

tarif konsumsi tiap kelas.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data sehubungan dengan penulisan ini, penulis 

menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian yang dilakukan dengan meninjau langsung tempat yang menjadi 

objek penelitian. Penelitian tersebut dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 

a. Melakukan wawancara dengan pimpinan dan karyawan yang 

berhubungan dengan data yang diperlukan dalam penulisan ini. 

b. Mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam ini. 

2. Tinjauan kepustakan (Library Research) 

Penelitian dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan literatur yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini untuk 

memperoleh dasar teoritis yang akan digunakan dalam pembahasan dan 

sekaligus sebagai alat analisis. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan 

dan landasan teori yang menjadi dasar untuk melakukan penganalisis dan 

menunjang pembahasan masalah dalam penulisan ini. 

3.5 Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

komparatif yaitu analisis yang menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, situasi, 

dan variabel yang timbul pada objek penelitian, berdasarkan apa yang telah 

terjadi. Kemudian membandingkan dengan kondisi, situasi ataupun variabel yang 

diterapkan oleh objek penelitian. 
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut : 

1.  Mengindentifikasi aktivitas. 

2. Mengklasifikasikan biaya berdasarkan aktivitas ke dalam berbagai 

aktivitas 

3. Mengidentifikasi cost driver 

4. Menentukan tarif per unit cost driver 

Untuk menentukan tarif per unit cost driver dapat dihitung dengan rumus :  

   Jumlah Aktivitas 

Tarif per unit cost driver =  

      Cost Driver 

 

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 : 

BOP yang dibebankan = Tarif/unit Cost Driver X Cost Driver yang dipilih 

b. Kemudian perhitungan tarif masing-masing tipe kamar dengan 

metode activity based costing system dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

Tarif Per Kamar = Cost Rawat Inap + Laba yang diharapkan 

6. Membandingkan perhitungan tarif jasa rawat inap berdasarkan unit 

cost atau akuntansi tradisional dengan Activity Based Costing System. 

7. Menarik kesimpulan dari perbandingan perhitungan yang terjadi. 


