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ABSTRACT 

This research is aimed to determine the effect of Activity-Based Costing implementation 

towards hospitalization service cost on “X” Hospital as well as traditional method. By using 

ABC method, the hospitalization cost allocations is determined with patient days, number of 

patients, floor areas, and electricity usage. The cost objects in this research are two types of 

inpatient rooms, which is Class 1 room and VIP room. The outcome of this research shows 

that by using ABC method, the cost allocation are more reasonable and accurate when 

compared with traditional method. This happened because of the difference within the 

allocation bases used. The implementation of ABC method also caused differences in 

hospitalization margins within two type of rooms. By knowing that, hospital will be able to 

determined which costing method suits the best for each inpatient room class. 
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1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, jumlah rumah sakit swasta di Indonesia terutama di Jakarta, semakin 

banyak dan terus bertambah. Hal ini menimbulkan terjadinya persaingan yang ketat 

antara banyak rumah sakit tersebut untuk menjadi yang terdepan. Agar rumah sakit 

dapat terus bertahan dalam jangka yang panjang, maka rumah sakit tersebut harus 

memiliki keunggulan (diferensiasi) dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Ada 

banyak hal yang dapat dipertimbangkan oleh rumah sakit untuk menjadi rumah sakit 

unggulan. Hal-hal tersebut antara lain: menyediakan tarif-tarif pelayanan yang 

ekonomis, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, modernisasi fasilitas rumah 

sakit, dan lain sebagainya. Saat ini banyak rumah sakit yang sangat 

mengedepankan fasilitas sebagai keunggulannya, salah satunya adalah fasilitas 

kamar rawat inap. Dengan hal itu, akibat yang dapat dirasakan oleh masyarakat 

adalah mahalnya tarif rawat inap yang ditawarkan rumah sakit kepada masyarakat. 

Sedangkan untuk pihak rumah sakit sendiri, biaya-biaya rawat inap yang dikeluarkan 

juga menjadi lebih besar. Tetapi hal tersebut tidak menghilangkan kemungkinan 

rumah sakit untuk dapan menekan biaya-biaya tersebut. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu sistem biaya yang tepat dan akurat, agar biaya-biaya rawat inap dapat 

teralokasi dengan efektif dan efisien. 

 

Activity Based Costing (ABC) adalah suatu penerapan akuntansi biaya yang 

mengidentifikasi aktivitas-aktivitas dalam organisasi dan kemudian diterapkan ke 

sebagai basi pengukuran biaya produksi dalam organisasi tersebut. Horngren, et al. 

(2009), mendefinisikan ABC sebagai: Suatu pendekatan dalam pembiayaan yang 

memfokuskan ke dalam aktivitas-aktivitas sebagai obyek biaya yang fundamental. 

Biaya digunakan dalam aktivitas-aktivitas tersebut sebagai dasar perhitungan biaya 

untuk obyek biaya lainnya, seperti produk, jasa, dan pelanggan.  Pada umum nya, 

sistem ABC diterapkan dalam perusahaan-perusahaan manufaktur dan/atau 

perusahaan-perusahaan jasa. Dengan diterapkannya ABC, suatu organisasi dapat 

mengestimasi elemen-elemen biaya secara kesuluruhan suatu produk dan jasa. Hal 

tersebut membutuhkan persiapan-persiapan dalam mengidentifikasi dan 

mengeliminasi produk-produk atau jasa-jasa yang kurang menghasilkan keuntungan, 

dan menurunkan biaya-biaya yang dinilai berlebihan.  

 

Penerapan sistem ABC saat ini dinilai tidak umum dikarenakan oleh adanya waktu 

dan biaya tambahan yang cukup banyak untuk membuat suatu sistem tersebut. 

Perusahaan manufaktur maupun jasa lebih memilih untuk tetap menggunakan 

sistem biaya konvensional/tradisional. Hal ini juga berlaku pada manajemen biaya 

pada rumah sakit. Belum cukup banyak rumah sakit yang mau menerapkan sistem 

ABC dengan alasan-alasan seperti diatas. Padahal pada kenyataannya banyak para 

peneliti yang mencoba menyatakan bahwa sistem ABC sangat layak dipakai sebagai 

sistem akuntansi biaya rumah sakit. McGowan, Holmes, dan Martin (2006) 

menyatakan bahwa penerapan sistem ABC dapat meningkatkan kinerja organisasi 

(rumah sakit), dan menyediakan informasi-informasi yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan pendapatan (revenue).  

 

Rumah Sakit X yang terletak di wilayah Tangerang merupakan suatu rumah sakit 

terkemuka yang oleh manajemen dituntut untuk mengedepankan teknologi terkini 
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dalam proses kerjanya, dan menawarkan jasa-jasa pelayanan kesehatan kualitas 

internasional yang beberapa hanya bisa dilakukan di rumah sakit tersebut. 

Akibatnya, biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit menjadi sangat tinggi, dan tarif 

pelayanan yang ditawarkan oleh Rumah Sakit X pun menjadi mahal. Namun yang 

belum diketahui adalah apakah tarif tersebut sebanding pelayanan yang diberikan 

rumah sakit dan apakah penghitungan tarif sudah akurat. Dengan latar belakang 

tersebut, penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis 

Penerapan Activity Based Costing Untuk Menentukan Harga Pokok Pelayanan 

Rawat Inap Rumah Sakit X” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1.  Bagaimanakah perhitungan harga pokok pelayanan rawat inap Rumah Sakit X 

dengan menggunakan sistem ABC? 

2. Bagaimana perbedaan pada harga pokok pelayanan rawat inap Rumah Sakit X 

menggunakan sistem ABC jika dibandingkan dengan sistem tradisional? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan-tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui lebih dalam mengenai penerapan metode Activity Based Costing 

pada perusahaan jasa (rumah sakit). 

2. Menganalisis bagaimana perhitungan Activity Based Costing mempengaruhi harga 

pokok pelayanan dan tarif rawat inap rumah sakit. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis, adalah untuk lebih mengetahui lebih dalam bagaimana sistem ABC 

diterapkan pada perusahaan-perusahaan jasa khususnya rumah sakit  untuk 

menghitung harga pokok pelayanan. 

2. Bagi rumah sakit, adalah untuk mengetahui dampak penerapan sistem ABC 

terhadap menghitung harga pokok pelayanan dan dapat memberikan masukan 

kepada manajemen mengenai bagaimana menetukan aktivitas-aktivitas secara 

akurat. 

3. Bagi akademisi, adalah untuk dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian yang 

akan datang, dan menambah wawasan atas penerapan sistem ABC dalam 

perusahaan jasa. 

 

2. Landasan Teori 

2.1 Activity-Based Costing 

Menurut Hansen dan Mowen (2011), ABC adalah suatu sistem kalkulasi biaya yang 

pertama kali menelusuri biaya aktivitas ke dalam semua produk. Blocher, et al 

(2010), mendefinisikan ABC sebagai pendekatan biaya dengan mengalokasikan 

biaya-biaya sumber daya ke dalam objek biaya seperti produk, jasa atau aktivitas-

aktivitas yang dijalankan ke dalam objek biaya berdasarkan pelanggan. Horngren, 

Foster, dan Datar (2009), mendefinisikan ABC sebagai: Suatu pendekatan dalam 

pembiayaan yang memfokuskan ke dalam aktivitas-aktivitas sebagai obyek biaya 

yang fundamental. Biaya digunakan dalam aktivitas-aktivitas tersebut sebagai dasar 
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perhitungan biaya untuk obyek biaya lainnya, seperti produk, jasa, dan pelanggan.  

Aktivitas sendiri adalah suatu peristiwa, tugas, atau satuan unit pekerjaan dengan 

tujuan tertentu, misalnya desain produk, set-up mesin, mengoperasikan mesin, dan 

mendistribusikan produk.  

 Secara konsisten dengan fokus yang lebih secara strategis, sistem ABC 

mengidentifikasi aktivitas-aktivitas ke dalam fungsi rantai nilai. Sistem ABC pertama-

tama menghitung biaya-biaya individual dari aktivitas-aktivitas dan kemudian 

menetapkan biaya tersebut ke dalam objek biaya seperti produk dan jasa, 

berdasarkan beragam aktivitas yang dibutuhkan untuk memproduksi produk dan jasa 

tersebut. 

 

2.2 Hirearki Biaya Dalam Sistem ABC 

Hirearki biaya merupakan kategori dari bermacam-macam cost pool aktivitas 

berdasarkan dengan berbagai macam cost driver, dasar alokasi biaya, atau berbagai 

tingkat kesulitan dalam menentukan hubungan sebab akibat (atau benefit yang 

didapatkan). Horngren, Datar, Foster (2009) menyatakan bahwa sistem ABC pada 

umumnya menggunakan empat macam hirearki biaya yaitu: unit-level costs, batch-

level costs, product-sustaining costs, dan facility-sustaining costs untuk 

mengidentifikasi dasar alokasi biaya.  

1. Unit-level Costs 

Unit-level costs adalah biaya-biaya dari aktivitas yang dilakukan untuk setiap satuan 

unit produk atau jasa. Biaya-biaya aktivitas ini bertambah seiring dengan semakin 

banyaknya jumlah unit produk yang dihasilkan.   

2. Batch-level Costs 

Batch-level costs adalah biaya-biaya dari aktivitas yang berhubungan dengan suatu 

kelompok unit dari produk atau jasa, bukan setiap satuan unit yang dihasilkan. Biaya 

ini bertambah jika kemudian selanjutnya dilakukan kembali aktivitas kelompok unit 

produk dan jasa tersebut. 

3. Product-sustaining Costs 

Product-sustaining costs adalah biaya-biaya dari aktivitas yang dilakukan untuk 

mendukung produk dan jasa secara individual tanpa melihat jumlah unit atau batch 

dimana unit tersebut diproduksi. Biaya ini muncul jika ada aktivitas pendukung 

tersebut. 

4. Facility-sustaining Costs 

Facility-sustaining costs adalah biaya-biaya yang tidak dapat ditelusuri secara 

langsung kepada produk dan jasa tetapi biaya tersebut mendukung perusahaan 

secara keseluruhan. 

 

 

2.3 Langkah-Langkah Dalam Sistem ABC 

Dalam menerapkan sistem ABC pada sebuah organisasi, menurut Horngren, Datar, 

Foster (2009), ada tujuh langkah yang secara umum dapat dilakukan: 

1. Mengidentifikasi produk yang digunakan sebagai objek biaya 

Pada tahap ini perusahaan memilih objek yang akan diukur dan dihitung biayanya, 

tujuannya adalah untuk menghitung total biaya dan biaya per unit dari perancangan, 

manufaktur, dan pendistribusian produk tersebut 

 

2. Mengidentifikasi biaya langsung dari produk 
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Pada tahap ini, perusahaan mengidentifikasi biaya langsung apa saja yang terkait 

dengan pembuatan produk tersebut, biasanya meliputi biaya material, biaya tenaga 

kerja langsung, dan semua biaya lainnya yang dapat ditelusuri langsung ke dalam 

objek biaya. 

 

3. Memilih dasar pengalokasian biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya 

tidak langsung dari produk tersebut 

Setelah mengidentifikasi aktivitas bernilai tambah, mengklasifikasikan ke dalam 

kategori hirearki biaya, selanjutnya ditentukan dasar alokasi biaya dan kuantitasnya 

pada setiap aktivitas yang telah diidentifikasi tersebut. Dalam memilih dasar alokasi 

biaya, harus dipertimbangkan ketersediaan data dan ukuran yang memungkinkan 

dalam perhitungan biaya. 

 

4. Mengidentifikasi biaya tidak langsung yang terkait dengan setiap dasar alokasi 

biaya  

Pada tahap ini, biaya overhead yang terjadi telah dibebankan kepada setiap 

aktivitas, dengan dasar hubungan sebab-akibat dan benefit yang diterima antara 

dasar alokasi biaya dengan biaya aktivitas tersebut. 

 

5. Menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk 

mengalokasi biaya tidak langsung ke produk tersebut 

Pada tahap ini, total biaya tidak langsung yang sudah diketahui pada tahap 4 dibagi 

dengan kuantitas dasar alokasi biaya untuk mendapatkan tarif biaya alokasi 

overhead dari aktivitas tersebut. 

 

6. Menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk 

Pada tahap ini, dasar alokasi biaya yang didapat dari tahap sebelumnya dikalikan 

dengan total kuantitas dari dasar alokasi biaya yang digunakan untuk setiap aktivitas 

dari masing-masing produk. 

  

7. Menghitung total biaya dengan menjumlahkan seluruh biaya langsung dan biaya 

tidak langsung yang dibebankan pada setiap produk 

Tahap terakhir yang dilakukan adalah menjumlahkan seluruh biaya langsung dan 

tidak langsung yang telah dialokasikan pada masing-masing produk dengan 

menggunakan sistem ABC. 

 

3.  Metode Penelititan 

3.1 Objek Penelitian 

Untuk memperoleh data yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini, penulis 

melakukan penelitian pada Rumah Sakit X, yang berlokasi di Tangerang. Waktu penelitian 

ini berlangsung pada bulan Juli 2012 sampai dengan Mei 2013. 
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3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang akurat dalam melaksanakan penelitian, penulis 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berwenang dalam rumah sakit, 

guna memperoleh informasi yang terkait dengan objek penelitian. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penulis melakukan penelitian dengan cara memperoleh landasan teori dan pengetahuan 

dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal, buku, dan hasil penelitian yang terkait dengan 

objek penelitian. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Data Kuantitatif 

Yaitu data-data pendukung perhitungan seperti tarif pelayanan rumah sakit, biaya 

operasional rumah sakit, dan informasi-informasi pendukung lainnya. 

 

2. Data Kualitatif 

Yaitu data-data berupa struktur organisasi, proses pelaksanaan, peralatan, atau 

perlengkapan yang dipakai. 

 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan melakukan 

wawancara dengan pihak manajemen rumah sakit. 

2. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dari berbagai informasi tertulis mengenai situasi dan kondisi 

perusahaan maupun berdasarkan dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan 

penelitian. 

 

3.4 Metode Analisis 

 Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif 
komparatif. Analisi deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan atau medefinisikan 
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siapa yang terlibat di dalam suatu kegiatan, apa yang dilakukannya, kapan dilakukan, di 
mana dan bagaimana melakukannya (Cooper dan Schindler, 2003). Penelitian ini bersifat 
komparatif karena menunjukkan dan membandingkan metode penentuan harga pokok 
pelayanan yang diterapkan rumah sakit menggunakan metode tradisional dengan harga 
pokok pelayanan yang didapatkan dengan menerapkan system activity based costing. 

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

 

1. Menghitung harga pokok pelayanan menggunakan metode tradisional 

 Dalam penelitian ini, penentuan harga pokok pelayanan metode tradisional dihitung 
dengan menggunakan alokasi overhead berdasarkan Sales-Value. Tahap tahap dalam 
menerapkan metode tersebut adalah sebagai berikut (Horngren, Datar, Foster 2009): 

1) Menghitung dasar alokasi berdasarkan pendapatan 

Rumus untuk menghitung dasar alokasi adalah sebagai berikut (untuk produk A dan produk 
B): 

 

 

 

2) Membebankan biaya overhead ke produk berdasarkan dasar alokasi tersebut 

2. Menghitung harga pokok pelayanan dengan menggunakan metode Activity-Based 
Costing 

Tahap-tahap dalam menerapkan metode Activity Based Costing (Horngren, Datar, Foster, 
2009) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi 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, dihitung menggunakan rumus: 

 

 

 

5) Membebankan biaya ke produk dengan menggunakan tarif cost driver 

Pembebanan biaya overhead dari tiap aktivitas pelayanan dihitung menggunakan rumus 
sebagai berikut: 

,  

BOP yang dibebankan = Tarif per unit cost driver x Cost driver yang dipilih 

Tarif per unit cost driver = Jumlah aktivitas 

               Cost driver 

           

Dasar alokasi produk A =                Pendapatan Produk A 

                                                 Total Pendapatan Produk A dan B 
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3. Membandingkan harga pokok pelayanan dengan menggunakan metode tradisional 
dengan metode Activity-Based Costing 

4. Analisis dan Pembahasan 

4.1 Perhitungan Biaya Overhead Dengan Sistem Tradisional 

Untuk menentukan biaya per kamar rawat inap dengan sistem tradisional, penulis 

menggunakan metode Sales-Value. Tarif tersebut dihitung dengan alokasi biaya 

berdasarkan pendapatan. Total biaya overhead  Rumah Sakit X pada periode Juni 2012-Mei 

2013 sebesar Rp. 11.110.600.893. Untuk kamar Kelas 1 biaya per kamar ditanggung oleh 

dua orang pasien (dua tempat tidur per kamar), sedangkan untuk kamar VIP biaya per 

kamar ditanggung oleh satu orang pasien (satu tempat tidur per kamar). Jumlah tempat tidur 

yang disediakan di kamar Kelas 1 dan VIP secara berurutan adalah sejumlah 34 tempat 

tidur dan 76 tempat tidur. Berikut perhitungan dasar alokasi berdasarkan pendapatan. 

Tabel 1 

Perhitungan Dasar Alokasi Biaya Overhead 

Tipe 

Kamar 

Tarif Per 

Kamar/Hari 

(Rp) 

Jumlah Tempat 

Tidur 

Pendapatan  

(Tarif x Tempat 

Tidur) 

Alokasi Biaya  

 

Kelas 1 600.000 76 45.600.000 55% 

VIP 1.100.000 34 37.400.000 45% 

Total  110 83.000.000 100% 

Sumber: Data diolah 

 Diketahui bahwa total biaya overhead yang telah berjalan adalah sebesar Rp. 

11.110.600.893. Maka perhitungan alokasi biaya untuk kamar Kelas 1 dan VIP dapat 

dihitung sebagai berikut: 

1. Kelas 1 = 11.110.600.893 x 55% = 6.110.830.491 

2. VIP   = 11.110.600.893 x 45 % = 4.999.770.402 

Setelah diketahui biaya yang dialokasikan untuk tiap-tiap kamar, maka dapat dihitung biaya 

per kamar/hari yang dibebankan kepada tiap pasien. Perhitungan biaya per kamar/hari 

dapat diilustrasikan  sebagai berikut:  
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Tabel 2 

Perhitungan Biaya Overhead Per Pasien/Hari Untuk Kamar Kelas 1 dan VIP 

 Kelas 1 VIP 

Biaya overhead selama 

setahun 
6.110.830.491 4.999.770.402 

Jumlah hari rawat inap 11674 10835 

Jumlah pasien/kamar 2 1 

Biaya overhead/pasien 261.728,2204 461.446,2761 

Sumber: Data diolah 

4.2 Perhitungan Biaya Overhead Dengan Sistem ABC 

Untuk menghitung biaya rawat dengan menggunakan metode Activity- 

Based Costing, terdapat enam langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah tersebut 

antara lain adalah: 

1) Mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas 

2) Mengklasifikasikan biaya berdasarkan aktivitas ke dalam berbagai aktivitas 

3) Mengidentifikasi cost driver 

4) Menentukan tarif per unit cost driver 

5) Membebankan biaya ke produk dengan menggunakan tarif cost driver 

6) Membandingkan perhitungan tarif menggunakan metode ABC dengan metode 

tradisional. 

4.2.1 Mengidentifikasi dan Mendefinisikan Aktivitas 

 Dalam pelayanan jasa rawat inap di Rumah Sakit X, terdapat beberapa aktivitas-

aktivitas yang terjadi yang relevan dalam penetapan tarif rawat inap di rumah sakit tersebut. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit X, aktivitas-aktivitas 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Aktivitas pelayanan pasien 

Dalam aktivitas pelayanan pasien terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan yaitu biaya utilitas 

sebesar Rp. 2.833.052.306,- biaya administrasi sebesar Rp 573.849.235,- dan biaya laundry 

sebesar Rp 812.431.030,- .   

 

 

2) Aktivitas pemberian makan pasien 
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Dalam aktivitas pemberian makan pasien terdapat biaya budget konsumsi yang dikeluarkan 

oleh rumah sakit setiap harinya. Pemberian konsumsi sudah termasuk kedalam tarif rawat 

inap sehingga pasien tidak dikenakan tarif konsumsi secara langsung.  

3) Aktivitas pemeliharaan bangunan 

Dalam aktivitas pemeliharaan bangunan terdapat biaya housekeeping (kebersihan) sebesar 

Rp 1.800.164.632,- dan biaya maintenance bangunan sebesar Rp 414.180.000,-. 

4) Aktivitas perawatan pasien 

Dalam aktivitas perawatan pasien terdapat biaya gaji perawat sebesar Rp 1.732.500.000,-. 

Total jumlah perawat yang bertugas dalam kedua kelas rawat inap tersebut yaitu 45 orang. 

 

4.2.2 Mengklasifikasikan biaya aktivitas ke dalam berbagai aktivitas 

1. Aktivitas Berlevel Unit (Unit Level Activities) 

Aktivitas ini dilakukan untuk setiap unit produksi. Biaya-biaya  aktivitas ini berbanding lurus 

dengan jumlah unit produksi. Dalam rumah sakit, unit produksi dengan kata lain adalah 

jumlah hari pasien menginap. Biaya-biaya yang termasuk ke dalam aktivitas berlevel unit 

yaitu biaya utilitas, dan gaji perawat. 

2. Aktivitas Berlevel Batch (Batch Related Activities) 

Aktivitas ini dilakukan setiap batch atau giliran diproses, tanpa memperhatikan berapa unit 

yang ada pada batch tersebut. Biaya-biaya yang termasuk ke dalam aktivitas berlevel batch 

yaitu biaya housekeeping dan biaya administrasi. 

 

3. Aktivitas Berlevel Produk (Product Sustaining Activities) 

Aktivitas ini dilakukan untuk mendukung pengembangan produk, yaitu dilakukan untuk 

mempertahankan agar produk dapat tetap dipasarkan. Dalam penentuan tarif Rumah Sakit 

X, tidak ada biaya-biaya pemasaran yang dikeluarkan. 

4. Aktivitas Berlevel Fasilitas (Facility Sustaining Activities) 

Aktivitas ini dilakukan untuk menopang proses operasi perusahaan namun banyak 

sedikitnya aktivitas ini dimafaatkan secara bersama oleh berbagai jenis produk yang 

berbeda. Dalam Rumah Sakit X, biaya aktivitas berlevel fasilitas yaitu biaya yang 

dikeluarkan untuk perawatan fasilitas rumah sakit, yaitu biaya laundry dan biaya 

maintenance gedung. 

 Klasifikasi biaya ke dalam berbagai aktivitas yang ada dapat dilihat di tabel berikut: 
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Tabel 3 

Klasifikasi Biaya Berdasarkan Aktivitas 

Elemen Biaya Jumlah (Rp) 

Unit level activity cost  

Biaya utilitas 2.833.052.306 

Biaya konsumsi 2.944.423.690 

Biaya gaji perawat 1.732.500.000 

Batch related activity cost  

Biaya housekeeping 1.800.164.632 

Biaya administrasi 573.849.235 

Facility sustaining activity cost  

Biaya laundry 812.431.030 

Biaya maintenance gedung 414.180.000 

Total 11.110.600.893 

Sumber: Rumah Sakit X 

 

4.2.3 Mengidentifikasi Cost Driver 

 Setelah mengidentifikasi biaya-biaya berdasarkan tingkat aktivitas, langkah 

berikutnya adalah mengidentifikasi jenis-jenis cost driver yang dipakai untuk 

mengalokasikan biaya pada setiap unit aktivitas. Berikut adalah pengidentifikasian cost 

driver pada biaya-biaya aktivitas. 

Tabel 4 

Pengelompokan Overhead dan Cost Driver 

 

No Aktivitas 

Cost Driver Jumlah Biaya 

(Rp) Satuan Banyaknya 

Satuan 

1. Unit level activity cost    

 a.Biaya utilitas KWH 542.434,636 KWH 2.833.052.306 

 1) Kelas 1 KWH 308.433,82 KWH  
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 2) VIP KWH 234.000,816 KWH  

 b. Biaya konsumsi Jumlah hari rawat 

inap 

22509 hari 2.944.423.690 

 1) Kelas 1 Jumlah hari rawat 

inap 

11674 hari                    

 2) VIP Jumlah hari rawat 

inap 

10835 hari  

 c. Biaya gaji perawat Jumlah hari rawat 

inap 

22509 hari 1.732.500.000 

 1) Kelas 1 Jumlah hari rawat 

inap 

11674 hari                    

 2) VIP Jumlah hari rawat 

inap 

10835 hari  

2. Batch related activity 

cost 

   

 a.Biaya housekeeping Luas lantai 1764 m2 1.800.164.632 

 1) Kelas 1 Luas lantai 931 m2  

 2) VIP Luas lantai 833 m2  

 b. Biaya administrasi Jumlah pasien 5624 orang 573.849.235 

 1) Kelas 1 Jumlah pasien 2916 orang  

 2) VIP Jumlah pasien 2708 orang  

3. Facility sustaining 

activity cost 

   

 a. Biaya laundry Jumlah hari rawat 

inap 

22509 hari 812.431.030 

 1) Kelas 1 Jumlah hari rawat 

inap 

11674 hari                    

 2) VIP Jumlah hari rawat 

inap 

10835 hari  

 b. Biaya maintenance 

bangunan 

Luas lantai 1764 m2 414.180.000 

 1) Kelas 1 Luas lantai 931 m2  
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 2) VIP Luas lantai 833 m2  

Sumber: Data diolah 

 Pada Tabel 4.11 di atas, dapat disimpulkan bahwa ada empat cost driver yang 

dipakai untuk menentukan tarif rawat inap yaitu: jumlah hari rawat inap, jumlah pasien, 

pemakaian listrik KWH, dan luas lantai. Biaya utilitas menggunakan cost driver pemakaian 

listrik KWH, karena biaya komponen biaya utilitas termasuk biaya listrik dan air yang diukur 

dengan besar pemakaiannya. Biaya konsumsi dan gaji perawat menggunakan jumlah hari 

rawat inap sebagai cost driver, karena biaya-biaya tersebut dibebankan oleh pihak rumah 

sakit setiap harinya. Kemudian untuk biaya administrasi, cost driver yang digunakan adalah 

jumlah pasien. Hal itu dikarenakan biaya administrasi tidak dibebankan setiap hari 

melainkan hanya dibebankan setiap kali ada pasien yang mendaftar rawat inap saja. 

Sedangkan untuk biaya housekeeping dan maintenance bangunan, cost driver yang 

digunakan adalah luas lantai. Biaya housekeeping dan maintenance bangunan masing-

masing berkaitan dengan setiap m2 fasilitas kamar rawat inap.  

4.2.4 Menentukan Tarif Per Unit Cost Driver 

Setelah mengidentifikasi cost driver pada tiap biaya aktivitas, langkah selanjutnya adalah 

menghitung tarif cost driver pada tiap unit. Menurut Horngren, Datar, dan Foster (2009) 

untuk menghitung tarif cost driver per unit, digunakan rumus sebagai berikut: 

.  

 

 Perhitungan tarif per unit cost driver dalam metode Acti vity-Based Costing dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5 

Perhitungan Tarif Per Unit Cost Driver dengan 

Metode Activity-Based Costing 

No. Elemen Biaya Jumlah Biaya (Rp) Cost Driver Tarif/Unit (Rp) 

1. Unit level activity cost    

 a.Biaya utilitas 2.833.052.306 542.434,636 KWH 5222,846 

 1) Kelas 1  308.433,82 KWH  

 2) VIP  234.000,816 KWH  

 b. Biaya konsumsi 2.944.423.690 22509 hari 130810,951 

 1) Kelas 1  11674 hari                    

 2) VIP  10835 hari  

Tarif Per Unit Cost Driver = Total Biaya Aktivitas 

                                                 Cost Driver 
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 c. Biaya gaji perawat 1.732.500.000 22509 hari 76969,212 

 1) Kelas 1  11674 hari                    

 2) VIP  10835 hari  

2. Batch related activity 

cost 

   

 a.Biaya housekeeping 1.800.164.632 1764 m2 1020501,492 

 1) Kelas 1  931 m2  

 2) VIP  833 m2  

 b. Biaya administrasi 573.849.235 5642 orang 102035,781 

 1) Kelas 1  2916 orang  

 2) VIP  2708 orang  

3. Facility sustaining 

activity cost 

   

 a. Biaya laundry 812.431.030 22509 hari 36093,608 

 1) Kelas 1  11674 hari                    

 2) VIP  10835 hari  

 b. Biaya maintenance 

bangunan 

414.180.000 1764 m2 234795,918 

 1) Kelas 1  931 m2  

 2) VIP  833 m2  

Sumber: Data diolah 

 

4.2.5 Membebankan Biaya Produk Menggunakan Tarif Cost Driver 

 Setelah menghitung tarif per unit cost driver, langkah berikutnya adalah 

membebankan biaya-biaya overhead aktivitas ke dalam produk dengan menggunakan 

masing-masing tarif cost driver yang telah ditentukan. Menurut Horngren, Datar, dan Foster 

(2012), rumus pembebanan overhead ke dalam produk adalah sebagai berikut: 

 

 

 Berikut ini adalah perhitungan HPP rawat inap Rumah Sakit X dengan menggunakan 

metode Activity-Based Costing (Tabel 6 dan 7) 

Biaya Overhead yg Dibebankan = Tarif Cost Driver x Cost Driver 
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Tabel 6 

Penetapan Biaya Overhead Rawat Inap Rumah Sakit X  

Untuk Kamar Kelas 1Menggunakan Metode Activity-Based Costing 

Elemen Biaya Tarif Cost Driver Jumlah Cost Driver Total (Rp) 

Biaya laundry 36093,608 11674 421.356.783,7 

Biaya housekeeping 1020501,492 931 950.086.889,1 

Biaya utilitas 5222,845 308.433,82 1.610.902.194 

Biaya maintenance 

bangunan 

234795,918 931 218.595.000 

Biaya administrasi 102035,781 2916 297.536.338,8 

Biaya konsumsi 130810,950 11674 1.527.087.039 

Biaya gaji perawat 76969,212 11674 898.538.584,6 

Biaya Overhead Untuk Kamar Kelas 1 5.924.102.829 

Jumlah hari rawat inap 11674 

Jumlah pasien/kamar 2 

Biaya Overhead/pasien 253.730,633 

Sumber: Data diolah 

 

Tabel 7  

Perhitungan Biaya Overhead Rawat Inap Rumah Sakit X Untuk Kamar VIP 

Menggunakan Metode Activity-Based Costing 

Elemen Biaya Tarif Cost Driver Jumlah Cost Driver Total (Rp) 

Biaya laundry 36093,608 10835 391.074.246,3 

Biaya housekeeping 1020501,492 833 850.077.742,9 

Biaya utilitas 5222,845 234000,816 1.222.150.112 

Biaya maintenance 

bangunan 

234795,918 833 195.585.000 
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Biaya administrasi 102035,781 2708 276.312.896,2 

Biaya konsumsi 130810,950 10835 1.417.336.651 

Biaya gaji perawat 76969,212 10835 833.961.415,4 

Biaya Overhead Untuk Kamar VIP 5.186.498.064 

Jumlah hari rawat inap 10835 

Jumlah pasien/kamar 1 

Biaya Overhead/pasien 478.680,024 

Sumber: Data diolah 

Dengan menggunakan metode ABC, marjin laba pada kamar Kelas 1 naik dari 129,2% 

menjadi 136,5%. Sedangkan untuk kamar VIP, marjin laba turun dari 138,4%  menjadi 

129,8%. Jika Rumah Sakit X menginginkan laba yang lebih besar, sebaiknya menggunakan 

perhitungan metode tradisional untuk kamar VIP, sedangkan untuk kamar Kelas 1 

menggunakan metode ABC.  

Dengan marjin laba yang sama dengan metode tradisional, yaitu 1,292 untuk kamar Kelas 1 

dan 1,384 untuk kamar VIP, maka didapatkan tarif rawat inap ABC sebesar Rp. 

581.665,897. untuk kamar Kelas 1 dan Rp. 1.141.081,972 untuk kamar VIP. 

Untuk kamar Kelas 1 terdapat selisih Rp. 18.334,103 lebih kecil, dan untuk kamar VIP 

terdapat selisih Rp. 41.081,972 lebih besar. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa jika dihitung menggunakan metode ABC, tarif kamar Kelas 1 menjadi lebih kecil, dan 

tari kamar VIP menjadi lebih besar. Perbedaan kedua tarif tersebut terjadi karena cost driver 

yang dipakai untuk kedua metode berbeda. Untuk metode tradisional dipakai satu cost driver 

saja yaitu jumlah hari rawat inap. Sedangkan untuk metode ABC, cost driver yang dipakai 

ada empat macam yaitu: jumlah hari rawat inap, jumlah pasien, luas lantai, dan jumlah 

pemakaian listrik. Dengan banyak cost driver yang sesuai dengan aktivitas-aktivitas biaya, 

maka penghitungan tarif menggunakan metode ABC lebih akurat. Oleh karena itu, Rumah 

Sakit X sebaiknya menggunakan metode ABC dalam perhitungan biaya overhead. 
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