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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru Jl. Melati 

No. 60 Sukajadi Pekanbaru.Penelitian ini bertujuan untuk megimplementasikan 

metode konvensional dan metode activity based costing dalam menghitung tarif 

rawat inap di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru, membandingkan antara 

metode konvensional dan metode activity based costing dalam perhitungan tarif 

rawat inap di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru. Jenis penelitian 

menggunakan penelitian diskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil 

penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa  mettode activity based 

costing menghasilkan perhitungan yang lebih efisien dibandingkan metode 

konvensional. Hal ini dikarenakan metode activity based costing menghitung 

setiap biaya berdasarkan masing – masing aktivitas dengan dasar alokasi yang 

berbeda untuk setiap aktivitas. Selin itu terjadi selisih dalam perhitungan yang 

dihitung dengan menggunakan metode activity based costing sebesar Rp. 

216.407,436. Pada metode konvensional hal ini mengalami overcosted atau 

pembebanan biaya produk terlalu tinggi. 

 

 

Kata kunci: Metode Konvensional, Metode Activity Based Costing, Tarif 

Rawat Inap 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Bekang  

Pada organisasi yang berorientasi profit atau yang bertujuan mencari laba, 

penjualan adalah sumber utama yang menghasilkan laba. Organisasi seperti itu 

akan berusaha menekan jumlah biaya yang dikeluarkan. Begitu pula dengan 

organisasi yang berorientasi nonprofit juga tetap berusaha akan meningkatkan 

penjualan dengan tujuan menjaga kelangsungan operasional organisasi dan 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya demi kepuasan konsumen. 

Rumah sakit adalah salah satu contoh organisasi yang berorientasi 

nonprofit. Penentuan tarif jasa rawat inap merupakan suatu keputusan yang sangat 

penting, karena dapat mempengaruhi profitabilitas suatu rumah sakit.  

Berdasarkan kondisi tersebut, maka 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 yang 

akan berdampak pada tarif rawat inap yang tinggi. Karena biaya operasional yang 

tinggi sangat tidak efektif dan efisien dalam penentuan tarif rawat inap rumah 

sakit dan pengambilan keputusan manajemen rumah sakit. 

Penentuan tarif jasa rawat inap merupakan suatu keputusan yang sangat 

penting karena dapat mempengaruhi profitabilitas suatu rumah sakit, karena 
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dengan adanya berbagai fasilitas pada jasa rawat inap, serta jumlah biaya 

overhead yang tinggi, maka semakin menuntut ketepatan dalam pembebanan 

biaya yang sesungguhnya. 

Penentuan tarif rawat inap rumah sakit selama ini masih menggunakan 

metode secara Konvensional, dimana biaya dihitung berdasarkan volume atau unit 

yang diproduksi. Secara konvensional penentuan tarif rawat inap yang dibebankan 

kepada pasien hanya mempertimbangkan mengenai perawatannya saja, sementara 

disisi lain terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak secara langsung  berhubungan  

dengan  kegiatan rawat inap pasien tetapi menjadi bagian pendukung kegiatan 

perawatan di rumah sakit,  yang  tidak  menjadi  bahan pertimbangan dalam 

penentuan tarif secara Konvensional. 

Menurut Hansen & Mowen (2004) dalam Najah dkk. (2016) biaya produk 

yang dihasilkan oleh sistem akuntansi biaya tradisional memberikan informasi 

biaya yang terdistorsi. Distorsi timbul karena adanya ketidakakuratan dalam 

pembebanan biaya, sehingga mengakibatkan kesalahan penentuan biaya, 

pembuatan keputusan, perencanaan, dan pengendalian 

Untuk mengendalikan biaya, pihak rumah sakit memerlukan sistem 

akuntansi yang tepat, khususnya metode penghitungan penentuan biaya guna 

menghasilkan informasi biaya yang akurat berkenaan dengan biaya aktivitas 

pelayanannya. Selama ini pihak rumah sakit dalam menentukan harga pokoknya 

hanya menggunakan sistem biaya Konvensional yang penentuan harga pokoknya 

tidak lagi mencerminkan aktivitas yang spesifik karena banyaknya kategori yang 

bersifat tidak langsung dan cenderung tetap (fixed). 
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Pada tahun  1990-an  di  Amerika  dilakukan  uji coba sistem akuntansi 

biaya berdasarkan aktivitas yang menjadikan aktivitas sebagai titik fokusnya. 

Sistem akuntansi biaya ini dikenal dengan nama sistem akuntansi biaya berbasis 

aktivitas (activity based costing system). Dalam metode ABC, timbulnya biaya 

disebabkan oleh adanya aktivitas yang dihasilkan produk. Pendekatan ini 

menggunakan cost driver yang berdasar pada aktivitas yang menimbulkan biaya 

dan akan lebih baik apabila diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan 

keanekaragaman produk. 

Activity Based Costing (ABC) merupakan salah satu upaya meningkatkan 

akurasi informasi biaya dari sistem akuntansi biaya konvensional. ABC 

memberikan dasar pembebanan yang lebih bervariasi seperti batch-related and 

facility sustaining drivers untuk membebankan biaya overhead pada berbagai jenis 

jasa yang dihasilkan perusahaan. ABC juga digunakan sebagai sistem informasi 

untuk memotivasi personel dalam melakukan improvement terhadap proses yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan jasa bagi pelanggan. 

(Mulyadi,2007). 

Perhitungan biaya produk dalam biaya konvensional menggunakan 

penggerak aktivitas tingkat unit (untit activity cost driver). Penggerak aktivitas 

tingkat unit adalah factor penyebab perubahan dalam biaya seiring dengan 

perubahan jumlah unit yang di produksi (Hansen dan Mowen,2006).  

Perbedaan antara sistem Konvensional dengan sistem activity based costing 

terletak pada cost driver yang digunakan, dalam penentuan harga pokok produk 

dengan sistem activity based costing menggunakan cost driver yang lebih banyak 
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di banding dengan sistem biaya konvensional yang hanya menggunakan satu cost 

driver berdasarkan unit. Dalam metode ABC, timbulnya biaya disebabkan oleh 

adanya aktivitas yang dihasilkan produk dan jasa. Pendekatan ini menggunakan 

cost driver yang berdasar pada aktivitas yang menimbulkan biaya.sistem ABC 

juga memberikan informasi yang lebih akurat dandapat mengelola biaya jauh 

lebih baik dibanding dengan sistem-sistem lainnya, karena sistem ini 

menyediakan berbagai informasi yang sangat akurat mengenai penentuan harga 

pokok produksi. Sistem ini juga menelusuri mengenai asal biaya dan sistem ini 

melakukan penghapusan aktivitas yang tidak bernilai tambah, sehingga 

manajemen dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas jasa dengan 

tetap berfokus pada pengurangan biaya. 

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 154 

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

enam tipe kamar dapat dilihat pada Tabel I berikut : 

Tabel 1.1 

Tipe Kamar Inap 

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru tahun 2019 

No Tipe Kamar Nama Kamar 

1. Super VIP Raudah,Mina,Marwah 

2. VIP A Muzdalifah,Mina,Ar-Rahman 

3. VIP B Mina,Muzdalifah,Madinah 

4. Kelas I Madina,Ar-Rahman 

5. Kelas II Mina,Ar-Rahman,As-syafa 

6. Kelas III As-syafa,Ar-rafah,Ar-Rahman,Muzdalifah 

Sumber : Rumah Sakit Islam Ibnu Sina 



 

 

 

5 

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina menghitung tarif jasa rawat inap masih 

menggunakan metode unit cost atau akuntansi konvensional. 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.  

Pesatnya kemunculan rumah sakit di Indonesia justru berbanding terbalik 

dengan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Menurut berita yang dimuat 

dalam tribunnews.com, pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia masih buruk. 

Tiga faktor utama yang menyebabkan hal tersebut salah satunya disebabkan oleh 

buruknya sistem pembiayaan kesehatan. (www.tribunnews.com) 

Permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru 

terdapat pada jumlah pasien rawat inap dari tahun 2016-2019 dimana jumlah 

pasien setiap tahun mengalami penurun . Dan lebih banyak mengalami penurunan 

jumlah pasien rawat inap dapat dilihat pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Hal ini 

disebabkan oleh tingginya tarif jasa rawat inap yang diterapkan 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 : 
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Tabel 1.2 

Jumlah Pasien Rawat Inap 

Tahun 2016-2019 

Tahun  Jumlah pasien rawat inap  keterangan 

2016 11.738 - 

2017 10.872 Turun 

2018 9.915 Turun 

2019 9.041 Turun 

Sumber : RSI Ibnu Sina Pekanbaru 

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. 

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 Konvensional. 

Amijoyo. ( 2007 ) melakukan penelitian mengenai penerapan activity based 

costing sebagai alat ukur efektifitas dan efisiensi kinerja produksi pada PT.industri 

Sandang Nusantra(persero) unit patun makateks. Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa kinerja produksi perusahaan belum sepenuhnya berjalan efisien karena 

pemilihan cost driver yang kurang tepat sehingga terjadi ketidakakuratan dalam 

pembebanan cost tenaga kerja langsung. 

Andini (2016) melakukan penelitian mengenai penerapan metode activity 

based costing dalam menentukan tarif jasa rawat inap (studi kasus pada Rumah 
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sakit Umum RA.KARTINI Kab.Jepara). hasil penelitian menunjukan bahwa dari 

perhitungan tarif rawat inap dengan menggunakan activity based costing system, 

apabila dibandingkan dengan tarif yang digunakan oleh rumah sakit maka activity 

based costing system memberikan hasil yang lebih besar untuk kelas I sebesar 

Rp.126.972,14, Kelas II sebesar Rp.124.359,04, dan Kelas III sebesar 

Rp.119.076,10. dan memberikan hasil yang lebih kecil untuk Kelas VIP A sebesar 

Rp.147.354,06, dan VIP B sebesar Rp.139.736,68. Terjadinya selisih harga 

dikarenakan pada metode akuntansi biaya tradisional biaya  overhead pada 

masing-masing produk hanya dibebankan pada satu cost driver saja. Sedangkan 

pada metode ABC, biaya overhead pada masing-masing produk dibebankan pada 

banyak cost driver. 

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan Andini (2016) 

melakukan penelitian mengenai  penerapan metode activity based costing dalam 

menentukan tarif jasa rawat inap. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu dengan menambahkan metode konvensional sebagai 

pembanding dari metode Activity based costing dan menambah akurasi biaya 

untuk menetapkan tarif rawat inap. Pada penelitian ini menggunakan objek 

penelitian pada Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Antara Metode Conventional 

Costing Dan Metode Activity Based Costing Dalam Menetapkan Biaya Rawat 

Inap (Studi Pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru) “ 
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1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana penetapan biaya rawat inap berdasarkan metode 

Konvensional pada Rumah Sakit Islam Ibnu sina Pekanbaru 

2. Bagaimana penetapan biaya rawat inap berdasarkan metode Activity 

Based Costing pada Rumah Sakit Islam Ibnu sina Pekanbaru 

3. Bagaimana perbandingan penetapan biaya rawat inap berdasarkan 

metode Konvensional dengan metode Activity Based Costing pada 

rumah sakit Islam ibnu sina. 

 

1.3 Tujuan Masalah  

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan biaya rawat inap berdasarkan 

metode Konvensional pada Rumah Sakit Islam Ibnu sina Pekanbaru 

2. Untuk mengetahui Bagaimana penetapan biaya rawat inap berdasarkan 

metode Activity Based Costing pada Rumah Sakit Islam Ibnu sina 

Pekanbaru 

3. Untuk mengetahui Bagaimana perbandingan penetapan biaya rawat 

inap berdasarkan metode Konvensional dengan metode Activity Based 

Costing pada rumah sakit Islam ibnu sina. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Bagi Institusi 

Secara umum manfaat penelitian ini untuk pembelajaran dan masukan  

bagi pihak rumah sakit  dalam penetapan strategi dimasa depan, karena 
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informasi yang didapat dapat membantu pihak manajemen memahami 

aspek-aspek secara luas. Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan 

pertimbangan ataupun masukan yang sangat berguna bagi 

pengembangan dan kemajuan untuk instansi terkait. 

b. Manfaat Bagi Penulis 

Dengan penelitian ini, penulis telah memenuhi salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi strata-1 (S1) PADA Uin Suska Riau Fakultas 

Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi manajemen. 

c. Manfaat Akademik 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti 

dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang 

akuntansi. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 

bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan activity based costing 

system menurut teori dan kondisi nyata di lapangan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Skripsi ini ditulis menurut sistematika penulisan sebagai berikut:  

BAB I :  PENDAHULUAN  

 Merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah 

pokok, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penulisan serta 

sistematika penulisan.  
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BAB II :  LANDASAN TEORI  

 Merupakan bab yang menguraikan tentang beberapa konsep dasar 

sebagai landasan teori dan tinjauan kepustakaan yang diperlukan 

sehubungan dengan pembahasan masalah.  

BAB III :  METODE PENELITIAN  

 Merupakan bab yang menguraikan tentang rancangan penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan 

sumber 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 rumah 

sakit dan menganalisa metode penentuan tarif jasa rawat inap serta 

penerapan dengan sistem biaya konvensional dan activity based 

costing system  

BAB V :  PENUTUP  

 Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang menjadi 

alternatif bagi objek penelitian.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Akuntansi Positif 

2.1.1 Pengertian Teori Akuntansi Positif  

Menurut Noviana dan Yuyeta (2011), teori akuntansi positif adalah teori 

yang memprediksi tindakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dan 

bagaimana manajer akan merespon kebijakan akuntansi baru yang diusulkan. 

Teori Akuntansi Positif sangat erat kaitannya dengan praktik manajemen laba, 

karena teori ini merupakan teori yang menjelaskan praktik manajemen laba dalam 

perusahaan. Ada berbagai motivasi yang mendorong dilakukannya manajemen 

laba. Teori akuntansi positif (positive accounting theory) mengusulkan tiga 

hipotesis motivasi manajemen laba yang dihubungkan oleh tindakan oportunistik 

yang dilakukan oleh perusahaan (Watts dan Zimmerman,1986 dalam Indira, 

2004). Tiga hipotesis menurut tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hipotesis program bonus (the bonus plan hypothesis) Hipotesis ini 

menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan bonus plan akan 

cenderung untuk menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat 

meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode berjalan. Hal ini 

dilakukan untuk memaksimumkan bonus yang akan mereka peroleh 

karena seberapa besar tingkat laba yang dihasilkan seringkali dijadikan 

dasar dalam mengukur keberhasilan kinerja. Jika besarnya bonus 

tergantung pada besarnya laba, maka perusahaan tersebut dapat 

meningkatkan bonusnya dengan meningkatkan laba setinggi mungkin. 

 

11 



 

 

 

12 

Dengan demikian, diperkirakan bahwa perusahaan yang mempunyai 

kebijakan pemberian bonus yang berdasarkan pada laba akuntansi, akan 

cenderung memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan laba tahun 

berjalan. 

2. Hipotesis perjanjian utang (the debt covenant hypothesis) Hipotesis ini 

berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahan di dalam 

perjanjian utang (debt covenant). Sebagian perjanjian, utang mempunyai 

syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. 

Pelanggaran terhadap perjanjian utang (debt covenant) dapat menimbulkan 

suatu biaya serta dapat menghambat kinerja manajemen. Sehingga dengan 

meningkatkan laba, perusahaan berusaha untuk mencegah atau setidaknya 

menunda hal tersebut. 

3. Hipotesis biaya politik (the political cost hypothesis) Dalam hipotesis ini 

dinyatakan bahwa semakin besar biaya politis yang dihadapi oleh 

perusahaan maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan 

menggunakan pilihan akuntansi yang dapat mengurangi laba, karena 

perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi dinilai akan mendapat 

perhatian yang luas dari kalangan konsumen dan media yang nantinya juga 

akan menarik perhatian pemerintah dan regulator sehingga menyebabkan 

terjadinya biaya politis, diantaranya muncul intervensi pemerintah, 

pengenaan pajak yang lebih tinggi, dan berbagai macam tuntutan lain yang 

dapat meningkatkan biaya politis. 
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2.2 Akuntansi Biaya 

2.2.1 Pengertian Akuntansi Biaya 

Akuntansi biaya merupakan akuntansi yang membicarakan tentang 

penentuan harga pokok dari suatu produk yang diproduksi, baik untuk memenuhi 

pesanan dari pemesan maupun untuk menjadi persediaan barang dagangan yang 

akan dijual (Supriyono, R.A, BPFE, 2001 ).    

Menurut Witjaksono (2006) “akuntansi biaya dapat didefinisikan sebagai 

ilmu dan seni mencatat, mengakumulasikan, mengukur serta menyajikan 

informasi berkenaan dengan biaya dan beban”. 

Menurut Sulastiningsih dan Zukifli (2006)  “akuntansi biaya  merupakan  

proses mengidentifikasi, mendifinisikan, mengukur, melaporkan  serta  

menganalisis  berbagai unsur kos produk atau jasa”. 

Menurut Carter (2009) “akuntansi biaya adalah aktivitas perencanaan dan 

pengendalian,  perbaikan  kualitas  dan efisiensi, serta pengambilan keputusan 

baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat strategik”. 

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan para ahli di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa akuntansi biaya menyediakan informasi yang dibutuhkan 

untuk akuntansi keuangan maupun manajemen dalam mengukur dan melaporkan 

setiap informasi  yang terkait dengan biaya perolehan atau pemanfaatan sumber 

daya dalam suatu organisasi. Akuntansi biaya tidak hanya menyajikan 

perhitungan biaya persediaan dan harga pokok penjualan dalam penyajian laporan 

laba rugi, tetapi merupakan pelengkap dalam manajemen dengan perangkat 

akuntansi aktivitas perencanaan dan pengendalian, perbaikan kualitas, dan 

efisiensi.  
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2.3 Biaya  

2.3.1 Pengertian Biaya 

Menurut Kamus Aliminsyah dan Padji (2003: 177) biaya adalah 

penurunan dalam modal (hak kekayaan) pemilik, biasanya melalui   pengeluaran 

uang aktiva, yang terjadi sehubungan dengan usaha untuk menghasilkan 

pendapatan. Sedangkan menurut Mulyadi (2007: 10) definisi biaya adalah 

pengorbanan sumber ekonomi yang dihitung dalam satuan uang yang telah terjadi 

atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan Menurut 

Horngren (2008:31),  biaya merupakan sumber daya yang digunakan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Dalam bahasa Indonesia istilah cost dan expenses seringkali diterjemahkan 

sama, yaitu biaya. Padahal dalam pengertian yang sebenarnya terdapat perbedaan 

antar cost dan expenses. Dalam akuntansi biaya, istilah cost dapat diartikan 

sebagai harga pokok atau biaya produksi yang dikeluarkan untuk memperoleh 

barang atau jasa sedangkan expenses adalah biaya yang telah digunakan untuk 

menghasilkan pendapatan. Untuk itu harus dibedakan pengertian antara cost dan 

expenses. Para pakar memiliki definisi yang berbeda berkaitan tentang kriteria 

dari biaya, tetapi memiliki maksud yang sama. 

Menurut Mulyadi istilah cost atau biaya dapat dinyatakan sebagai kas atau 

nilai setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa yang 

diharapkan akan membawa manfaat sekarang atau masa yang akan datang. 

Sedangkan expenses adalah biaya sumber daya yang telah atau akan dikorbankan 

untukk mewujudkan tujuan tertentu. Menurut Hansen dan Mowen (2009), Biaya 
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adalah pengorbanan nilai ekonomis yang diukur dalam satuan uang untuk 

mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat di masa 

sekarang ataupun yang akan datang. Menurut Blocher, dkk.  (2011) dalam Sumilat 

(2013), perusahaan mengeluarkan biaya (cost) jika menggunakan sumber daya 

untuk tujuan tertentu. 

2.3.2 Objek Biaya  

Menurut Riwayadi (20014:17), objek biaya adalah segala sesuatu yang 

akan mengukur dan menghitung biaya. Istilah objek biaya memilki arti yang luas 

karena segala sesuatu dapat menjadikan objek biaya. Objek biaya dapat berupa 

produk, departemen, proyek, aktivitas, pelanggan, dan lain-lain. 

2.3.3 Klasifikasi Biaya  

Klasifikasi biaya diperlukan untuk mengembangkan data yang dapat 

membantu pihak manajemen dalam mencapai tujuannya. Menurut Hansen dan 

Mowen (2006:50) biaya diklasifikasikan menurut perilakunya. Dalam menilai 

perilaku biaya, pertama yang harus dipertimbangkan adalah batasan waktu, dalam 

jangka panjang, semua biaya adalah variabel sedangkan dalam jangka pendek, 

paling tidak satu biaya adalah biaya tetap. Kemudian harus diidentifikasikan 

sumber-sumber daya yang dibutuhkan dan output aktivitas. Terakhir, harus diukur 

input dan output dan menentukan pengaruh perubahan output pada biaya aktivitas. 

Menurut Riwayadi (2014:17), ada tiga jenis klasifikasi yang dapat 

digunakan untuk mengelompokkan biaya antara lain :  

1. Penelusuran biaya yang lebih mudah seperti; biaya lansung dan biaya 

tidak langsung. 
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2. Fungsi biaya utama bagi organisasi, seperti; biaya porduksi, biaya 

pemasaran, biaya administrasi dan umum. 

3. Prilaku biaya; biaya tetap, biaya veriabel, dan biaya semi variabel. 

Menurut Simamora (2002: 41) jenis biaya yang dikeluarkan dan cara biaya 

tersebut diklasifikasikan tergantung pada jenis organisasinya. 

Tabel 2.1  

Biaya Produk dan Biaya Periode di Organisasi Bisnis 

JENIS PERUSAHAAN BIAYA PRODUK BIAYA PERIODE 

Perusahaan Jasa Biaya penyerahan jasa Beban pemasaran 

Perusahaan Dagang Biaya pembelian 

barang dagang dari 

pemasok 

Beban Pemasaran 

Beban Administratif 

Perusahaan Pabrikasi Semua biaya 

pabrikasi, termasuk 

bahan baku langsung, 

tenaga kerja langsung, 

dan biaya overhead 

pabrik 

Beban Pemasaran 

Beban Administratif 

Sumber: Simamora (2002: 41) 

Hansen dan Mowen (2004:84) mengklasifikasikan biaya menurut 

perilakunya. Dalam menilai perilaku biaya, pertama yang harus dipertimbangkan 

adalah batasan waktu, dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel 

sedangkan dalam jangka pendek, paling tidak satu biaya adalah biaya tetap. 

Kemudian harus diidentifikasi sumber-sumber daya yang dibutuhkan dan output 

aktivitas. Terakhir, harus diukur input dan output dan menentukan pengaruh 

perubahan output pada biaya aktivitas. 

2.3.4 Pembebanan biaya 

Menurut Hansen dan Mowen (2000:40), membebankan biaya dapat 

dilakukan melalui tiga cara sebagai berikut: 
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1. Penelusuran langsung (Direct Tracing) 

2. Penelusuran penggerak (Driver Tracing) 

3. Alokasi (Alocation) 

 

2.4 Activty Based Costig (ABC) 

2.4.1 Pengertian Activty Based Costing  

Activity Based Costing adalah suatu metode yang megukur biaya porduk 

atau jasa yang bredasarkan atas penjumlaham biaya (cost acummulation) dari 

pada kegiatannatau aktivtas yang timbul berkaitam degan produksi atau jasa 

tresebut (Witjaksono, 2013:237). 

Mulyadi (2007) berpendapat bahwa ABC system pada dasarnya 

merupakan penentuan harga pokok produk atau jasa secara cermat bagi keputusan 

manajemen dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya dalam setiap 

aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. 

Menurut Garisson, dkk (2006) ABC system adalah metode perhitungan 

biaya yang dirancang untuk menyediakan informasi biaya bagi manajer untuk 

keputusan strategis dan keputusan lainnya yang mungkin akan mempengaruhi 

kapasitas dan biaya tetap. 

2.4.2 Keunggulan dan Manfaat Activty Based Costing 

Menurut Purwaji, dkk. (2016) keungulan dari ABC adalah sebagai berikut: 

1. Sistem ABC menyajikan biaya produk yang informatif dan akurat, 

sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan terkait harga jual, 

lini produk, pasar, pelanggan,dsb. 
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2. Sistem ABC fokus pada aktivitas-aktivitas bisnis, sehingga perusahaan 

harus menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai 

tambah atas suatu produk melalui program pengurangan biaya secara 

berkesinambungan. 

3. Sistem ABC membantu manajemen mengakses informasi terkait biaya 

biaya yang relevan dalam mengambil keputusan bisnis, sehingga 

perusahaan mampu meningkatkan daya saing secara global terhadap 

produk yang dihasilkan. 

Menurut Hansen dan Mowen (2004: 232) manfaat dari activity based 

costing adalah sebagai berikut: 

1. Menyajikan biaya produk lebih akurat dan informatif, yang mengarahkan 

pengukuran profitabilitas produk lebih akurat terhadap keputusan stratejik, 

tentang harga jual, lini produk, pasar, dan pengeluaran modal. 

2. Pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang dipicu oleh aktivitas, 

sehingga membantu manajemen meningkatkan nilai produk (product 

value) dan nilai proses (process value). 

3. Memudahkan memberikan informasi tentang biaya relevan untuk 

pengambilan keputusan”.   

Menurut Dunia (2012:331), manfaat penerapan sistem ABC antara lain : 

1. Membantu mencari dan mengidentifikasi biaya yang tidak efektif dalam 

proses produksi. Sehingga perusahaan mengetahui mana biaya yang perlu 

dihilangkan dan biaya yang tetap dipertahankan. 
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2. Membantu proses pengambilan keputusan dengan baik karena dengan 

menggunakan sistem ABC perhitungan biaya pada suatu objek biaya akan 

menjadi lebih akurat. 

3. Membantu mengendalikan biaya karena sistem ABC lebih fokus pada 

biaya per unit dibandingkan dengan total biaya. 

2.4.3 Pembebanan Biaya Dengan  Activity Based Costing 

Menurut Mulyadi (1993), prosedur pembebanan biaya  dengan sistem 

ABC melalui dua tahap kegiatan, dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tahap Pertama; pengumpulan biaya dalam cost pool yang memiliki 

aktivitas yang sejenis atau homogen, terdiri dari 4 langkah : 

1) Mengidentifikasi dan menggolongkan biaya ke dalam berbagai 

aktivitas. 

2) Mengklasifikasikan aktivitas biaya ke dalam berbagai aktivitas. 

Pada langkah ini aktivitas biaya digolongkan menjadi empat 

kategori, yaitu: 

a) Aktivitas Berlevel Unit (Unit Level Activities) Aktivitas ini 

dilakukan untuk setiap unit produksi. Biaya aktivitas berlevel 

unit bersifat proporsional dengan jumlah unit produksi. 

Misalnya, penyediakan tenaga untuk menjalankan peralatan. 

b) Aktivitas Berlevel Batch (Batch Level Activities) Aktivitas ini 

dilakukan pada setiap batch yang diproses, tanpa 

memperhatikan berapa unit yang ada pada batch tersebut. 
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Misalnya, pekerjaan seperti membuat order produksi dan 

pengaturan pengiriman konsumen. 

c) Aktivitas Berlevel Produk (Product Level Activities) Aktivitas 

berlevel produk berkaitan dengan produk spesifik dan biasanya 

dikerjakan tanpa memperhatikan berapa batch atau unit yang 

diproduksi atau dijual. Misalnya, merancang produk atau 

mengiklankan produk. 

d) Aktivitas Berlevel Fasilitas (Fasility Level Activities) Aktivitas 

ini menopang proses operasi perusahaan namun banyak 

sedikitnya aktivitas ini tidak berhubungan dengan volume. 

Aktivitas ini dimanfaatkan secara bersama oleh berbagai jenis 

produk yang berbeda. Misalnya, kebersihan kantor, penyediaan 

jaringan komputer, dsb. 

3) Mengidentifikasikan cost driver Untuk memudahkan dalam 

penentuan tarif  perunit cost driver. 

4) Menentukan tarif perunit cost driver  

Tarif perunit cost driver dapat dihitung dengan rumus,sbb: 

 

2. Tahap Kedua; penelusuran dan pembebanan biaya aktivitas kemasing-

masing produk yang menggunakan cost driver. Pembebanan biaya 

overhead dari setiap aktivitas dihitung dengan rumus, sbb:   

 

 

Tarif per Unit Cost Driver = Total Cost Driver  

Biaya yang dibebankan = Tarif per Unit Cost Driver x Cost Driver yang dipilih  
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2.5 Sistem Akuntasi Biaya Konvensional 

Sistem akuntansi biaya Konvensional hanya membebankan biaya produksi 

ke produk, sedangkan biaya lain yang berkaitan dengam porduk seperti beaya 

peneltian dan pengembagan, beaya pemasaran, beaya distribusi, dan beaya 

layanan pelanggan tidak dibebankan ke  harga pokok produk (Riwyadi, 2014:33). 

Menurut Sulastinignsih dan Zukifli (2006) “sistem akuntansi biaya 

Konvensional menggunakan   pemicu   biaya   berdasarkan unit-level activity 

drivers”. Penggerak biaya yang berkaitan dengan volume digunakan untuk 

membebankan biaya overhead dari pusat biaya ke produk. Dasar alokasi dapat 

berupa   tenaga   kerja   langsung,   material, waktu  pemrosesan  atau  unit  yang 

diproduksi. 

Definisi sistem akuntansi biaya Konvensional menurut Carter dan Usri 

(2006) menyatakan bahwa perhitungan biaya Konvensional hanya menelusuri 

biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung ke setiap unit output. 

Sedangkan menurut Garrison dan Noreen (2006) bahwa dalam biaya akuntansi 

Konvensional hanya biaya produksi yang dibebankan ke produk, bahkan biaya 

produksi yang tidak disebabkan oleh produk. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

akuntansi biaya Konvensional merupakan penentuan cost produk dengan fokus ke 

biaya produksi.Perhitungan biaya produk dalam sistem biaya Konvensional 

menggunakan penggerak aktivitas tingkat unit (unit activity cost drivers).  

“Penggerak aktivitas tingkat unit adalah faktor yang menyebabkan 

perubahan dalam biaya seiring dengan perubahan jumlah unit yang diproduksi” 

(Hansen dan Mowen, 2006).  Contoh penggerak aktivitas tingkat unit yang pada 

umumnya digunakan untuk membebankan overhead meliputi: unit yang 
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diproduksi, jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, jam mesin, 

dan biaya bahan baku langsung. 

Menurut Carter dan Usry (2006) sistem perhitungan harga pokok dalam 

Konvensional costing dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Sistem perhitungan berdasarkan pesanan (job order cost system) Pada 

sistem ini biaya ditelusuri dan dialokasikan ke pekerjaan dan biaya untuk 

menyelesaikan pekerjaan tersebut dibagi dengan jumlah unit yang 

dihasilkan untuk menghasilkan harga rata-rata per unit. Job order cost 

system juga digunakan secara luas dalam perusahaan jasa untuk keperluan 

akuntansi dan tagihan seperti pada rumah sakit, kantor konsultan hukum, 

studio film, kantor akuntan, agen iklan, toko reparasi, dll. 

2. Sistem perhitungan berdasarkan proses (process cost system) Sistem ini 

digunakan untuk industri yang memproduksi produk homogeny secara 

terus-menerus seperti batu bata, keping jagung dan kertas. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem 

Konvensional costing adalah pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan 

penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara 

tertentu serta penafsiran-penafsiran terhadapnya atas nilai persediaan yang 

dilaporkan dalam laporan laba/rugi. 

2.5.1 Kekurangan Sistem Akuntansi Biaya Konvensional 

Menurut Sulastiningsih  dan  Zulkifli  (2006) kelemahan sistem biaya 

konvensional adalah: 

a. Hanya  jam  atau  kos  tenaga  kerja langsung yang digunakan untuk 

mengalokasikan  overhead  dari  pusat biaya ke produk. 
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b. Hanya  basis  alokasi  yang  berkaitan dengan volume, seperti jam kerja, 

jam mesin dan rupiah bahan yang digunakan untuk   mengalokasikan   

overhead   dari pusat biaya ke produk. Distorsi terutama timbul, apabila 

jumlah biaya yang tidak berkaitan dengan volume relatif besar. 

c. Pusat biaya terlalu besar dan terdiri dari mesin-mesin  dengan  struktur  

kos overhead yang sangat berbeda satu sama lain. 

d. Biaya pemasaran dan penyerahan produk secara bervariasi untuk masing-

masing saluran  distribusi,  sedangkan  sistem biaya konvensional 

mengabaikan biaya pemasaran. 

 

2.6 Perbandingan Sistem Activity Based Costing Dengan Konvensional  

Costing 

Dalam penerapannya metode akuntasi konvensional dengan Activity 

Based Costing  terdapat perbedaan. Perbedaan antara penentuan HPP tradisional 

dan ABC, dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.2 

Perbedaan Penetapan Harga Pokok Produk Metode konvensional dan 

Metode Activity Based Costing 

 Metode Tradisional Metode ABC 

Tujuan Inventory Level Product Costing 

Lingkup Tahap produksi Tahap desain, produksi, 

pengembangan 

Fokus Biaya bahan baku, Biaya tenaga 

kerja langsung 

Biaya overhead 

Periode Periode akuntansi Daur hidup produk 

Teknologi 

Yang 

Digunakan 

Metode manual Komputer telekomunikasi 

Sumber : Mulyadi, 2007 
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Menurut Carter dan Usry (2006) perbedaan mendasar antara konvensional 

costing dengan ABC, antara lain: 

1. ABC menggunakan cost driver lebih banyak dibandingkan konvensional 

yang hanya menggunakan satu atau dua cost driver berdasarkan unit, 

sehingga ABC mempunyai tingkat ketelitian lebih tinggi dalam penentuan 

HPP bila dibandingkan dengan sistem konvensional. 

2. ABC menggunakan aktivitas sebagai pemicu untuk menentukan berapa 

besar BOP yang akan dialokasikan pada suatu produk tertentu. Metode 

konvensional mengalokasikan BOP berdasarkan satu atau dua basis 

alokasi saja. 

3. Fokus ABC adalah pada biaya, mutu, dan waktu, sedangkan metode 

konvensional lebih mengutamakan pada kinerja keuangan jangka pendek, 

seperti laba. Sistem konvensional dapat mengukurnya dengan cukup 

akurat. Tetapi apabila metode konvensional digunakan untuk penetapan 

HPP dan untuk mengidentifikasikan produk yang menguntungkan, angka 

angkanya tidak dapat dipercaya dan diandalkan. 

4. ABC membagi BOP dalam empat kategori, yaitu: unit, batch, produk, dan 

fasilitas. Traditional costing membagi BOP dalam unit yang lain. 

 

2.7 Pandangan Islam  

Manajemen menurut pandangan islam merupakan manajemen yang adil. 

Batasan adil adalah pimpinanan tidak “menganiaya” bawahan dan bawahan tidak 

merugikan pimpinan maupun perusahaan yang ditempati. Bentuk penganiayaan 

yang dimaksud adalah mengurangi atau tidak memberikan hak bawahan dan 
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memaksa bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan. Kesepakatan kerja dibuat 

untuk kepentingan bersama antara pempinan dan bawahan. Jika seorang pimpinan 

mengharuskan bahawannya bekerja melampaui waktu kerja yang ditentukan, 

maka sebenarnya manajer itu mendzalimi bawahannya. Dan ini sangat 

bertentangan dengan ajaran islam. Dalam pandangan islam mengenai manajemen, 

segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertip dan teratur. Proses-

prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilaksanakan secara asal-

asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran islam, sebagaimana 

dijelaskan dalam al-qur’an surah Al-isra’ ayat 35 yang berbunyi : 

لَِك َخْيٌر َوأَْحَسنُ  تَأِْويًل  َوأَْوفُوا اْلَكْيَل إَِذا ِكْلتُْم َوِزنُوا بِاْلقِْسطَاِس اْلُمْستَقِيِم ۚ َذَٰ  

Artinya:  “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah 

dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya.”(Q.S Al-isra’ ayat 35) 

Akuntansi dalam prespektif islam salah satunya dibahas dalam Q.S Asy-

Syura’ra 181 yang berbunyi : 

 أَْوفُوا اْلَكْيَل َوََل تَُكونُوا ِمَن اْلُمْخِسِرينَ 

Artinya : “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang 

yang merugikan” (Q.S Asy-Syura’ra 181) 
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2.8 Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.3 

Ringkasan Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu 

NO PENELITI JUDUL HASIL PENELITIAN 

1.  Dody Cahyadi 

(2018) 

Analisis Penerapan 

Metode Activity 

Based Costing 

Dalam Menentukan 

Tarif Sewa Kamar 

Pada Resty Menara 

Hotel Pekanbaru 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dari perhitungan harga 

pokok tarif kamar hotel dengan 

menggunakan metode Activity-

Based Costing System, apabila 

dibandingkan dengan harga 

pokok tarif kamar yang 

digunakan pihak Resty Menara 

Hotel Pekanbaru maka untuk 

kamar andalas, junior suite, 

standar pada perhitungan 

metode Activity-Based Costing 

System memberikan hasil yang 

lebih kecil daripada harga 

pokok kamar yang telah 

ditetapkan oleh pihak hotel 

sebelumnya. Sementara untuk 

kamar executive pada 

perhitungan Activity-Based 

Costing System memberikan 

hasil yang lebih besar 

dibandingkan dengan harga 

pokok kamar menggunakan 

perhitungan metode tradisional. 

2.  Nanda Desika 

Putri dan Siti 

Ragil 

Handayani 

(2017) 

Analisis 

Perbandingan 

Metode 

Konvensional Dan 

Metode Activity 

Based Costing 

((Abc) Untuk Tarif 

Rawat Inap (Studi 

Kasus Pada Rsud Dr. 

Saiful Anwar (Rssa) 

Kota Malang) 

Hasil penelitian yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa: 

1) penerapan metode 

konvensional untuk menghitung 

tarif rawat inap Tahun 2015 

mengacu pada Pergub No. 009 

Tahun 2010 dan SK Direktur 

No. 900/6950/302/2013; 2) 

berdasarkan hasil yang telah 

dilakukan oleh peneliti, 

penerapan metode ABC apabila 

digunakan untu menetapkan 

tarif rawat inap untuk ruang 

VVIP sebesar Rp 833.867, 

ruang VIP Rp681.976, ruang 

Utama I Rp563.050, ruang 
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Utama II Rp461.950, ruang 

Kelas I Rp 02.124, ruang Kelas 

II Rp146.122, ruang Kelas III 

Rp73.267; 3) perhitungan tarif 

metode konvensional apabila 

dibandingkan dengan metode 

ABC pada kelas VVIP, VIP, 

Utama I, dan Kelas I mengalami 

overcosted atau pembebanan 

biaya produk terlalu tinggi, 

sedangkan pada kelas Utama II, 

Kelas II, dan Kelas III 

mengalami undercosted atau 

pembebanan biaya produk 

terlalu rendah. 

3.  Nasikhatun 

Najah, Kharis 

Raharjo dan 

Rita Andini 

(2016) 

Penerapan metode 

Activity Based 

Costing System 

dalam menentukan 

Tarif Jasa Rawat 

Inap (Studi Kasus 

pada Rumah Sakit 

Umum 

RA.KARTINI  Kab. 

Jepara ) 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa dari perhitungan tarif 

rawat inap dengan 

menggunakan Activity Based 

Costing System, apabila 

dibandingkan dengan tarif yang 

digunakan oleh rumah sakit 

maka Activity Based Costing 

System memberikan hasil yang 

lebih besar untuk Kelas I 

sebesar Rp.126.972,14, Kelas II 

sebesar Rp.124.359,04, dan 

Kelas III sebesar 

Rp.119.076,10. dan 

memberikan hasil yang lebih 

kecil untuk Kelas VIP A sebesar 

Rp.147.354,06, dan VIP B 

sebesar Rp.139.736,68. 

Terjadinya selisih harga 

dikarenakan pada metode 

akuntansi biaya tradisional 

biaya overhead pada masing-

masing produk hanya 

dibebankan pada satu cost 

driver saja. Sedangkan pada 

metode ABC, biaya overhead 

pada masing-masing produk 

dibebankan pada banyak cost 

driver. 
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4.  Mahdi Javid, 

Mohammad 

Hadian dkk. 

(2016 

Application of the 

Activity-Based 

Costing Method for 

Unit-Cost 

Calculation in a 

Hospital 

Rumah Sakit Kashani memiliki 

81 dokter, 306 perawat, dan 328 

tempat tidur dengan tingkat 

rawat inap rata-rata 67,4% 

selama tahun 2012. Biaya unit 

pelayanan medis, biaya rawat 

inap per hari, dan biaya per 

rawat jalan dihitung. Total biaya 

unit oleh ABC dan TCS masing-

masing adalah 187,95 dan 

137,70 USD, yang 

menunjukkan biaya unit 50,34 

USD lebih banyak dengan 

metode ABC. Metode ABC 

mewakili informasi yang lebih 

akurat dalam menjelaskan 

komponen biaya utama. 

5.  Brando 

Kaunang dan 

Stanley Kho 

Walandouw 

(2015) 

Penerapan Metode 

Activity Based 

Costing System 

Dalam Menentukan 

Besarnya Tarif Jasa 

Rawat Inap Pada 

Rumah Sakit Umum 

Bethesda Kota 

Tomohon 

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. 

Pihak manajemen sebaiknya 

mulai mempertimbangkan 

perhitungan tarif rawat inap 

dengan menggunakan metode 

ABC seperti tarif pesaing dan 

kemampuan masyarakat yang 

dapat mempengaruhi dalam 

penetapan harga pelayanan 

rawat inap. 

6.  Desi Ratna Sari 

(2015) 

Analisis Penerapan 

Metode Activity 

Based Costing Untuk 

Penetapan Biaya 

Kamar Rawat Inap 

Rsud Kota Dumai 

Perhitungan tarif jasa rawat inap 

menggunakan metode ABC 

memberikan hasil yang sesuai 

dengan aktivitasaktivitas yang 

dibebankan 

7.  A Rajabi dan A 

Dabiri (2012) 

Applying Activity 

Based Costing 

(ABC) Method to 

Calculate Cost Price 

in Hospital and 

Harga biaya dari metode ABC 

berbeda secara signifikan dari 

metode tarif. Selain itu, 

tingginya biaya tidak langsung 

di rumah sakit menunjukkan 
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Remedy Services bahwa kapasitas sumber daya 

tidak digunakan dengan baik. 

8.  Zinia Th. A. 

Sumilat (2013) 

Penentuan Harga 

Pokok Penjualan 

Kamar Menggunakan 

Activity Based 

Costing Pada Rsu 

Pancaran Kasih 

GMIM 

Hasil perhitungan tarif rawat 

inap dengan menggunakan 

activity based costing sistem, 

terlihat bahwa untuk Kelas 

VVIP dan Kelas VIP 

memberikan hasil yang lebih 

kecil, sedangkan Kelas I, Kelas 

II dan Kelas III memberikan 

hasil yang lebih besar 

9.  Putri, Dhania 

Anggarani 

(2011) 

Analisis Penggunaan 

Metode 

Activity Based 

Costing 

Sebagai Alternatif 

Dalam 

Menentukan Tarif 

SPP SMP-SMA Pada 

YPI Nasima 

Semarang  Tahun 

2010 

Dengan  menggunakan metode 

ABC,Sekolah Nasima dapat 

merencanakan anggaran  secara 

tepat, terperinci, dan terprogram 

sehingga memudahkan 

manajemen dalam  

menyetarakan pendapatan dan 

pengeluaran . 

10.  Ardisa Lestari 

(2011) 

Peranan 

ActivityBased 

Costing System 

Dalam Perhitungan 

Harga Pokok 

Terhadap 

Peningkatan 

Profitabilitas 

Perusahaan (Studi 

Kasus pada PT Retno 

Muda Pelumas Prima 

Tegal) 

Jadi dapat dilihat bahwa 

perhitungan profitabilitas 

dengan metode kovensional 

labanya lebih besar dari pada 

metode ABC untuk tipe oli 

24X0,8 dan 2X10 selisih 

labanya sebesar Rp. 9.500; 6X1 

dan 6X0,8 selisih labanya 

sebesar Rp. 3.000. Hal ini 

disebabkan karena perhitungan 

harga pokok dengan metode 

kovensional hanya 

menggunakan jam kerja sebagai 

satu-satunya dasar 

pengalokasian biaya overhead 

sehingga memungan yang 

kurang akurat dalam penentuan 

harga pokok produk dan tidak 

semua biaya yang timbul 

berkaitan dengan jam kerja. 

Sedangkan perhitungan 

profitabilitas dengan metode 

ABC labanya lebih besar dari 
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pada metode kovensional untuk 

tipe oli 20X1 dan12X1 selisih 

labanya sebesar Rp. 80.700; 

4X5 selisih labanya sebesar Rp. 

29.500; 6X4 selisih labanya 

sebesar Rp. 69.800; 209 liter 

selisih labanya sebesar Rp. a 

pokok dengan menggunakan 

metode ABC menggunakan 

pemicu biaya jam kerja, liter, 

luas tanah, banyaknya batch, 

jumlah produk, sehingga hasil 

perhitungan harga pokok lebih 

akurat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Jenis Dan Sumber Data 

Jenis penelitian mengunakan penelitian diskriptif. Penelitian diskriptif 

adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala, fakta, atau kejadian 

secara sistematis dan akurat, mengenai sifat populasi atau daerah tertentu 

(Zuriyah, 2009:47). Menggunakan pendekatan studi kasus. . Jenis  data  yang  

digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data sekunder. Dimana data sekunder 

diperoleh dari hasil dokumentasi dan arsip yang berhubungan dengan penelitian 

ini.  

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini adalah : 

Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, melihat, 

serta mengevaluasi laporan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek 

penelitian. 

 

3.3 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 dimulai 

dari Februari 2020 sampai dengan selesai.  
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3.4 Analisis Data 

Langka yang dilakukan dalam menganalisis data untuk mencapai sasaran 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan analisis tarif rawat inap pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina 

Pekanbaru 

2. Melakukan analisis penerapan metode konvensional yang dilakukan oleh 

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru untuk penentuan tarif rawat 

inap pada tahun 2019.  

3. Menurut Horngren (2008:172), penerapan metode Activty Based Costig 

(ABC) untuk menentukan tarif rawat inap pada Rumah Sakit Islam Ibnu 

Sina  Kota Pekanbaru pada tahun 2019. Berikut ini adalah langkah untuk 

menerapkan Activity Based Costing menurut Horngren (2008:172): 

a. Mengidentifikasi produk yang menjadi objek biaya. 

b. Mengidentifikasi biaya langsug produk. 

c. Memilih dasar alokasi biaya yang akan digunakan untuk 

mengalokaskan biaya tidak langsung ke produk. 

d. Mengidentifikasi biaya tidak langsung yang berkaitan dengan setiap 

dasar alokasi biaya. 

e. Menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi beaya yang 

digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. 

f. Menghitung biaya tidak langsung yang dialokaskan ke produk. 

g. Menghitung total biaya produk dengan menambahkan semua biaya 

langsung dan tidak langsung. 
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4. Membandingkan hasil perhitungan tarif rawat inap pada Rumah Sakit Islam 

Ibnu Sina Kota Pekanbaru dengan metode konvensional dan hasil 

perhitungan dengan metode Activty Based Costig (ABC). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Rumah 

Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perhitungan tarif jasa rawat inap dengan menggunakan metode 

konvensional. 

Pada metode akuntansi biaya konvensional biaya overhead pada produk 

hanya dibebankan pada satu cost driver saja yaitu jumlah hari rawat inap 

pasien. Hal ini mengakibatkan cenderung terjadi distorsi pada pembebanan 

biaya overhead. Tarif jasa rawat inap pada metode konvensional telah 

ditetapkap oleh rumah sakit sebesar RP. 650.000 tanpa 

mempertimbangkan biaya overhead selama pasien menjalani perawatan di 

rumah sakit. 

2. Perhitungan tarif jasa rawat inap dengan menggunakan metode ABC. 

Pada metode ABC ada beberapa cost driver yang digunakan. Selain jumlah 

hari rawat inap terdapat juga jumlah pasien dan luas lantai per kelas rawat 

inap.  Adapun hasil dari penghitungan tarif jasa rawat inap pada ruang inap 

raudah dengan menggunakan activity based costing system adalah sebesar 

Rp. 408.592,564 . Terdapat selisih harga yang lebih rendah dari penetapan 

harga oleh pihak Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru dengan hasil 

perhitungan menggunakan metode Activity Based Costing yaitu sebesar 

RP. 216.407,436 
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3. Dari hasil perbandingan dalam perhitungan menggunakan metode 

konvensional dan metode Activity Based Costing System, peneliti 

menyimpulkan bahwa ternyata perhitungan menggunakan metode Activity 

Based Costing System lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan 

metode konvensional, karna perhitungan dengan metode Activity Based 

Costing System lebih menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat 

dengan memperhitungkan pengeluaran biaya berdasarkan aktivitas- 

aktivitas  yang dilakukan oleh pasien. Dengan menggunakan metode 

Activity Based Costing System pasien dan rumah sakit sama sama 

diuntungkan. Rumah sakit tetap mendapatkan laba yang mereka inginkan 

sebesar 4% dari tarif rawat inap dan pasien pun mendapatkan tarif yang 

sesuai dengan fasilitas-fasilitas yang mereka gunakan selama menjalani 

perawatan dirumah sakit.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka penulis menyarankan agar pihak rumah sakit sebaiknya 

langsung menerapkan metode Activity Based Costing System dalam penetapan 

tarif rawat inap karena dapat memberikan keakuratan dalam mengidentifikasi 

biaya pada masing-masing kelas khususnya pada ruang inap raudah sehingga 

dapat memberikan hasil yang lebih baik dan efisien. 
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