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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Dewasa ini, setiap perusahaan jasa berusaha untuk mengoptimalkan 

kinerjanya dengan cara memberikan dan meningkatkan pelayanan agar tetap 

dapat menarik konsumen. Pelayanan yang diberikan perusahaan jasa dapat 

berupa pemberian fasilitas sehingga konsumen merasa nyaman dan tertarik 

untuk datang lagi. 

       Rumah bersalin adalah sebuah perusahaan jasa yang memberikan 

pelayanan jasa kesehatan terhadap masyarakat. Dalam hal ini, pelayanan jasa 

yang diberikan adalah persalinan. Karena posisi rumah bersalin sebagai 

perusahaan jasa, peningkatan pelayanan sangat diperlukan untuk menarik 

masyarakat agar memilih rumah bersalin tersebut. Dalam meningkatkan 

pelayanan jasanya (peningkatan teknologi maupun fasilitas yang diperlukan), 

setiap rumah sakit memerlukan dana yang diperoleh dari pendapatan rumah 

bersalin tersebut.  

       Suatu rumah bersalin biasanya memiliki sumber pendapatan utama dari 

pelayanan jasa rawat inap rumah bersalin yang dibayar oleh pasien karena 

menggunakan jasa rawat inap rumah bersalin tersebut. Karena itu, penentuan 

tarif jasa rawat inap yang tepat sangatlah penting bagi rumah bersalin. 

       Dalam menentukan tarif jasa rawat inap, terlebih dahulu kita harus 

mengetahui harga pokok jasa rawat inap per kamar. Untuk mengetahui harga 
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pokok jasa rawat inap per kamar terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan, yaitu biaya – biaya yang tercipta saat rumah bersalin 

memberikan pelayanannya terhadap konsumen. Karena dengan mengetahui 

besar biaya-biaya tersebut berarti kita juga dapat menentukan harga pokok jasa 

rawat inap sehingga dapat menentukan target profitabilitas yang akan dicapai 

rumah bersalin. 

       RB Kemala Bhayangkari adalah salah satu Rumah Bersalin yang hanya 

menanggulangi pasien – pasien yang melahirkan secara normal dan 

menawarkan jasa rawat inap. Tarif  yang ditetapkan adalah tarif selama 3 hari. 

Menurut survey pendahuluan yang telah dilakukan peneliti, Tarif yang 

ditetapkan RB Kemala Bhayangkari masih berada di bawah tarif  Rumah Sakit 

Bersalin lainnya. Datanya adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1. 

Tabel Perbandingan Tarif RB 

Kelas RB Kemala 
Bhayangkari 

RB Gunung 
Sawo 

RB Bahagia 

VVIP Rp 3.985.000,- Rp 5.375.000,- Rp   4.600.000,- 
VIP Rp 3.460.000,- Rp 4.950.000,- Rp   4.100.000,- 
Kelas I Rp 3.150.000,- Rp 4.000.000,- Rp   3.400.000,- 
Kelas II Rp 2.320.000,- Rp 2.650.000,- Rp   2.700.000,- 
Kelas III Rp  1.780.000,- Rp 2.175.000,- Rp   2.100.000,- 

 

Dari tabel di atas terlihat tarif  yang ditetapkan RB Kemala Bhayangkari 

berada di bawah RB lainnya dan timbul pertanyaan apakah dengan kelas yang 

sama dan tarif yang berbeda, terdapat salah perhitungan pada tarif jasa rawat 

inap yang telah ditentukan RB Kemala Bhayangkari. 
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       Penetapan tarif jasa rawat inap RB Kemala Bhayangkari masih 

menggunakan sistem pembiayaan tradisional, ini terlihat dari perhitungan 

harga pokok jasa rawat inap per kamar RB Kemala Bhayangkari yang 

menggunakan sistem tradisional dengan pendekatan informal. 

       Menurut Raymond (1990 : 284-285 dalam Kurnia Susy Lusyana, 2002) 

terdapat 4 pendekatan informal, salah satunya adalah pendekatan informal 

secara psikologis. Penetapan harga berdasarkan pendekatan psikologis 

dilakukan sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh perusahaan itu sendiri 

dengan menggunakan sedikit perhitungan. 

       Pendekatan informal yang dilakukan Kemala Bhayangkari adalah 

pendekatan psikologis, karena dalam menentukan jasa rawat inap per 

kamarnya tidak berdasarkan perhitungan angka – angka tetapi berdasarkan 

kebijakan RB Kemala Bhayangkari sendiri. 

       Penentuan jasa rawat inap dengan pendekatan psikologis yang digunakan 

oleh RB Kemala Bhayangkari menyebabkan kita tidak mengetahui seberapa 

besar dan banyak biaya – biaya yang telah dikeluarkan, padahal dalam 

menentukan tarif jasa rawat inap kita perlu mengetahui biaya – biaya yang 

telah dikeluarkan karena apabila tarif jasa rawat inap yang ditetapkan terlalu 

rendah sehingga dalam jangka panjang akan merugikan pihak rumah bersalin. 

Oleh karena itu, peneliti menyarankan RB Kemala Bhayangkari menggunakan 

sistem Activity Based Costing. 

       Foster dan Datar (2003:141 dalam Sinta Setiana 2006:18) mengatakan 

bahwa ”sistem Activity Based Costing difokuskan pada aktivitas sebagai dasar 
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penentuan biaya.” Dengan kata lain sistem ini menekankan pada manajemen 

bahwa biaya tidak timbul dengan sendirinya tetapi ada yang menyebabkan. 

Jadi manajemen bukan menangani biaya yang telah terjadi tetapi kegiatan – 

kegiatan yang terlibat sebelum dan sesudah proses produksi baik itu produk 

maupun jasa. Sehingga biaya – biaya yang timbul karena aktivitas – aktivitas 

yang dilakukan dapat diketahui. 

       Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul “ANALISIS 

PENERAPAN SISTEM ACTIVITY BASED COSTING TERHADAP 

PENENTUAN TARIF JASA RAWAT INAP” (Studi Kasus pada RB. Kemala 

Bhayangkari). 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana menentukan tarif jasa rawat inap RB. Kemala Bhayangkari 

dengan menggunakan Sistem Acivity Based Costing? 

b. Apakah terdapat perbedaan tarif jasa rawat inap RB. Kemala Bhayangkari 

yang menggunakan metode akuntansi biaya yang digunakan rumah sakit 

sebelumnya (Sistem biaya Tradisional) dengan sistem pembiayaan yang 

disarankan peneliti (Sistem Acivity Based Costing)? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 
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a. Menentukan tarif jasa rawat inap RB. Kemala Bhayangkari dengan 

menggunakan Sistem Acivity Based Costing. 

b. Untuk mengetahui besarnya perbedaan tarif jasa rawat inap RB. Kemala 

Bhayangkari yang menggunakan metode akuntansi biaya yang digunakan 

rumah sakit sebelumnya (Sistem biaya Tradisional) dengan sistem 

pembiayaan yang disarankan peneliti (Sistem Acivity Based Costing). 

 

3.2.Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Manajemen Rumah Sakit 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan alternative 

metode dalam penetapan biaya yang diterapkan RB Kemala Bhayangkari. 

b. Bagi akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi baru 

terhadap penelitian selanjutnya. 

 

D. Kerangka Pikir 

       Dalam penelitian ini akan dilakukan perhitungan untuk mengetahui 

bagaimana menentukan tarif  jasa rawat inap di RB Kemala Bhayangkari. 

Kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 



xvi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penentuan Harga pokok 
jasa rawat inap 

Sistem akuntansi  
biaya yang lebih 
akurat 

Sistem 
akuntansi 
biaya 
tradisional 
yang 
digunakan RB. 
Kemala 

Sistem ABC  (Activity Based 
Costing) yang disarankan  oleh 
peneliti 
1. Identifikasi dan penggolongan 

biaya 
2. Klasifikasi biaya ke aktivitas 
3. Identifikasi cost driver 
4. Penentuan tariff per unit cost 

Tarif yang ditetapkan di 
bawah tarif Rumah Bersalin 
lainnya yang sejenis. 

Terdapat beberapa biaya yang 
tidak diperhitungkan dalam 
penetapan Tarif Jasa Rawat 
Inap 

Tarif ditentukan 
dengan pendekatan 
Psikologis 

Sistem akuntansi  
biaya yang 
disarankan 

Sistem akuntansi  
biaya yang tidak 
dianjurkan 
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       Tarif jasa rawat inap RB. Kemala Bhayangkari yang berada di bawah tarif 

jasa rawat inap Rumah Bersalin lain yang sejenis menjadi alasan peneliti untuk 

menyarankan sistem Activity Based Costing pada RB. Kemala Bhayangkari. 

Setelah diteliti perhitungan jasa rawat inapnya, RB Kemala Bhayangkari 

mengalokasikan biayanya berdasarkan sistem tradisional dengan pendekatan 

psikologis yaitu berdasarkan kebijakan sendiri yang mengakibatkan terdapat 

biaya yang tidak diperhitungkan dalam penetapan tarif jasa rawat inapnya. 

       Dalam memberikan saran kepada RB Kemala Bhayangkari, peneliti 

membandingkan perhitungan RB Kemala Bhayangkari dengan sistem Activity 

Based Costing. Untuk itu peneliti melakukan perhitungan harga pokok yang 

dilakukan dengan dua tahap, yaitu: 

Tahap I : 

a) Mengidentifikasi dan menggolongkan biaya ke dalam aktivitas 

b) Mengklasifikasikan aktivitas biaya kedalam berbagai aktivitas 

c) Mengidentifikasi cost driver 

d) Penentuan tarif per unit cost driver 

Tahap II : 

Penelusuran dan pembebanan biaya aktivitas ke masing – masing kamar 

dengan menggunakan cost driver. 

       Dari perhitungan melalui tahap – tahap tersebut, maka dapat diketahui 

harga pokok jasa rawat inap dengan system Activity Based Costing. Harga 

pokok yang didapat kemudian ditambahkan dengan laba yang diinginkan 
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pihak rumah bersalin untuk mendapatkan tarif jasa rawat inap dengan 

penerapan sistem ABC. 

       Tarif yang didapat inilah yang akan disarankan oleh peneliti pada RB. 

Kemala Bhayangkari karena memperhitungkan biaya – biaya berdasarkan 

aktivitas yang dilakukan.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam lima bab, yaitu : 

Bab I Pendahuluan 

 Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka piker penelitian, 

serta sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 

Bab II Landasan Teori 

 Bab ini berisi landasan teori yang akan mengurikan berbagai teori dan 

konsep yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian. 

Bab III Metode Penelitian  

 Bab ini berisi mengenai gambaran umum obyek penelitian, sumber dan 

jenis data yang akan digunakan, sampel penelitian, dan alat analisis 

data. 

Bab IV Hasil dan Analisis 

 Bab ini merupakan hasil dan analisis data yang akan menguraikan 

berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan 

yang diajukan dalam penelitian ini. 
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Bab V Kesimpulan, Keterbatasan, dan Implikasi 

 Bab ini merupakan kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari 

analisis yang telah diajukan sebelumnya. 
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