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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. 

 

Keywords: ABC method, Traditional method, Overhead cost 
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BAB I 

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. 

Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, setiap perusahaan membutuhkan suatu 

Sistem Akuntansi yang dapat menghasilkan umpan balik (feedback) agar kinerja 

perusahaan menjadi efektif dan efisien, serta dapat dilaporkan kepada pihak-pihak 
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internal dan eksternal yang membutuhkan. Dikutip dari buku Cost Accounting: A 

Managerial Emphasis (Horngren, et al, 2009), Sistem Akuntansi menyediakan 

informasi-informasi yang diambil dari laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas 

serta laporan kinerja perusahaan, seperti biaya-biaya yang dikeluarkan dalam 

pengoperasian aset jangka panjang dan yang dikeluarkan dalam pengadaan jasa. 

Informasi-informasi yang disediakan oleh Sistem Akuntansi ini kemudian digunakan oleh 

para manajer perusahaan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Menurut 

tujuannya, Sistem Akuntansi dibagi menjadi Akuntansi Manajemen dan Akuntansi 

Keuangan. 

 Akuntansi Manajemen mengukur, menganalisa dan melaporkan informasi 

keuangan dan non-keuangan yang dapat membantu manajer dalam prengambilan 

keputusan  guna  mencapai tujuan organisasi. Informasi-informasi dan laporan Akuntansi 

Manajemen tidak harus mengikuti prinsip dan peraturan. Melainkan lebih mengarah pada 

pertanyaan-pertanyaan seperti: 1. Bagaimana informasi-informasi tersebut dapat 

membantu kinerja manajer menjadi lebih baik; 2. Apakah keuntungan dari penyediaan 

informasi ini melampaui biaya. Akuntansi Keuangan fokus dalam pelaporan kepada 

pihak-pihak eksternal seperti investor, agen pemerintah, bank, dan pemasok. Sistem 

tersebut mengukur dan mencatat transaksi-transaksi bisnis dan menghasilkan laporan 

keuangan berbasis SAK. Informasi-informasi yang dibutuhkan oleh Akuntansi 

Manajemenn dan Akuntansi keuangan, disediakan dan didukung oleh Akuntansi Biaya. 

Akuntansi Biaya mengukur, menganalisa, dan melaporkan informasi keuangan 

dan non-keuangan yang berhubungan dengan biaya untuk membeli dan memakai sumber 

daya dalam sebuah organisasi. Terdapat perbedaan yang kurang jelas antara Akuntansi 
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Biaya dengan Akuntansi Manajemen (Horngren, et al, 2009), dikarenakan kegiatan 

mengumpulkan informasi-informasi mengenai biaya, juga merupakan keputusan 

manajemen. Untuk itu, orang-orang di dunia bisnis kemudian memunculkan suatu istilah 

Manajemen Biaya untuk menjelaskan pendekatan dan aktivitas manajer dalam 

menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Keputusan-keputusan 

dalam Manajemen Biaya antara lain seperti keputusan menentukan jumlah bahan baku 

yang terpakai, perubahan desain produk, dan lain sebagainya. Dengan adanya 

Manajemen Biaya kemudian timbullah Manajemen Biaya Stratejik.  

Manajemen Biaya Stratejik menggambarkan manajemen biaya yang secara 

spesifik lebih fokus kepada isu-isu stratejik. Seorang akuntan manajemen dalam 

manajemen biaya stratejik, membuat rumus-rumus stratejik dengan cara membantu para 

manajer lainnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti (Horngren, et al, 2009): 

1. Siapakah pelanggan yang paling penting, dan bagaimana cara memberikan nilai 

kepada mereka?; 2. Apa saja produk-produk subtitusi yang berlaku di pasaran, dan 

bagaimana mereka membedakan diri terhadap produk-produk kita dilihat dari harga dan 

kualitasnya?; 3. Apa saja kemampuan kita yang dianggap paling berpengaruh?; dan 4. 

Apakah kas yg dimiliki cukup memadai untuk mendanai strategi, atau adakah dana 

tambahan yang harus dinaikkan?. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, pelanggan 

merupakan salah satu prioritas dalam suatu organisasi. Pelanggan selalu menuntut adanya 

sesuatu yang lebih disamping harga jual yang wajar, seperti kualitas produk atau 

pelayanan jasa. Untuk itu, pihak manajemen perlu menciptakan nilai kepada para 

pelanggan dengan bantuan akuntan manajemen.  
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 Perusahaan dapat meningkatkan nilai kepada pelanggan dengan menggunakan 

rangkaian fungsi bisnis seperti Analisis Rantai Nilai. Rantai Nilai menambahkan daya 

guna pelanggan ke dalam produk dan jasa. Fungsi-fungsi bisnis pada rantai nilai meliputi: 

riset dan pengembangan; desain produk, jasa, dan proses; produksi; pemasaran; 

distribusi; dan customer service. Sesuai dengan fungsi bisnis customer service, 

perusahaan secara umum, menyadari pentingnya menjaga kepuasan dan kesetiaan 

pelanggan. Di sisi lain, pelanggan juga menuntut akan adanya kinerja customer service 

yang memuaskan pada pihak perusahaan. Oleh karena itu, pelanggan mempengaruhi dan 

merangsang perusahaan untuk menjalankan fungsi-fungsi bisnis Analisis Rantai Nilai. 

 Dalam menjalankan Analisis Rantai Nilai, perusahaan perlu mengetahui adanya 

beberapa area atau faktor (Key Success Factors) yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. 

Horngren, Datar, dan Foster menyebutkan bahwa faktor-faktor yang termasuk ke dalam 

Key Success Factors tersebut adalah sebagai berikut: biaya dan efisiensi; kualitas; waktu; 

dan inovasi. Dalam skripsi ini, analisa pada faktor biaya dan efisiensi merupakan fokus 

utama. Perusahaan selalu dihadapkan oleh tekanan untuk selalu mengurangi harga pokok 

produksi dan jasa. Untuk dapat melakukan hal tersebut, para akuntan manajemen harus 

mencari aktivitas-aktivitas apa sajakah yang menjadi alasan meningkatnya biaya 

produksi, dan sistem apa sajakah yang perlu diperbaiki. Salah satu langkah yang dapat 

dilakukan adalah dengan melakukan kontrol biaya. Kontrol biaya dilakukan para akuntan 

manajemen dengan tujuan mencapai suatu biaya target dengan cara mengeliminasi 

aktivitas-aktivitas yang berulang dan mengurangi biaya yang dikeluarkan per aktivitas 

tersebut. Dalam hal ini, salah satu cara untuk menghitung biaya pokok produksi atau jasa 

adalah dengan cara menerapkan sistem Activity-Based Costing (ABC). 
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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).  
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Rumah Sakit X yang terletak di wilayah Tangerang merupakan suatu rumah sakit 

terkemuka yang oleh manajemen dituntut untuk mengedepankan teknologi terkini 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. 
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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. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah: 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai beberapa konsep dasar sebagai landasan teori dan 

tinjauan kepustakaan yang diperlukan sehubungan dengan pembahasan masalah. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, metode pengumpulan data, jenis 

dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini.  

 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Merupakan bab yang menguraikan tentang perhitungan harga pokok produksi 

dengan menggunakan pendekatan sistem tradisional dan sistem ABC dan 

perbandingan tarif yang dihaslikan dengan kedua metode tersebut. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab yang berisi kesimpulan atas hasil penelitian dan saran-saran 

kepada pihak perusahaan atas hasil penelitian yang dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Akuntansi Biaya 

  Akuntansi Biaya mengukur, menganalisa, dan melaporkan informasi keuangan dan 

non-keuangan yang berhubungan dengan biaya untuk membeli dan memakai sumber daya 

dalam sebuah organisasi (Horngren, et al. 2009). Terdapat perbedaan yang kurang jelas 

antara Akuntansi Biaya dengan Akuntansi Manajemen, dikarenakan kegiatan mengumpulkan 

informasi-informasi mengenai biaya, juga merupakan keputusan manajemen. Untuk itu, 

orang-orang di dunia bisnis kemudian memunculkan suatu istilah Manajemen Biaya untuk 

menjelaskan pendekatan dan aktivitas manajer dalam menggunakan sumber daya untuk 

mencapai tujuan organisasi. Keputusan-keputusan dalam Manajemen Biaya antara lain 

seperti keputusan menentukan jumlah bahan baku yang terpakai, perubahan desain produk, 

dan lain sebagainya. Dengan adanya Manajemen Biaya kemudian timbullah Manajemen 

Biaya Stratejik.  

Manajemen Biaya Stratejik menggambarkan manajemen biaya yang secara spesifik 

lebih fokus kepada isu-isu stratejik. Menurut Horngren et. Al (2009), seorang akuntan 

manajemen dalam manajemen biaya stratejik, membuat rumus-rumus stratejik dengan cara 

membantu para manajer lainnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti:  

1. Siapakah pelanggan yang paling penting, dan bagaimana cara memberikan nilai 

kepada mereka?;  

2. Apa saja produk-produk subtitusi yang berlaku di pasaran, dan bagaimana mereka 

membedakan diri terhadap produk-produk kita dilihat dari harga dan kualitasnya?;  

3. Apa saja kemampuan kita yang dianggap paling berpengaruh?; dan  

4. Apakah kas yg dimiliki cukup memadai untuk mendanai strategi, atau adakah dana 

tambahan yang harus dinaikkan?.  
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Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, pelanggan merupakan salah satu prioritas 

dalam suatu organisasi. Pelanggan selalu menuntut adanya sesuatu yang lebih disamping 

harga jual yang wajar, seperti kualitas produk atau pelayanan jasa. Untuk itu, pihak 

manajemen perlu menciptakan nilai kepada para pelanggan dengan bantuan akuntan 

manajemen.  

 Perusahaan dapat meningkatkan nilai kepada pelanggan dengan menggunakan 

rangkaian fungsi bisnis seperti Analisis Rantai Nilai. Rantai Nilai menambahkan daya guna 

pelanggan ke dalam produk dan jasa. Fungsi-fungsi bisnis pada rantai nilai meliputi: riset dan 

pengembangan; desain produk, jasa, dan proses; produksi; pemasaran; distribusi; dan 

customer service. Sesuai dengan fungsi bisnis customer service, perusahaan secara umum, 

menyadari pentingnya menjaga kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Di sisi lain, pelanggan 

juga menuntut akan adanya kinerja customer service yang memuaskan pada pihak 

perusahaan. Oleh karena itu, pelanggan mempengaruhi dan merangsang perusahaan untuk 

menjalankan fungsi-fungsi bisnis Analisis Rantai Nilai. 

 Dalam menjalankan Analisis Rantai Nilai, perusahaan perlu mengetahui adanya 

beberapa area atau faktor (Key Success Factors) yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. 

Horngren, Datar, dan Foster menyebutkan bahwa faktor-faktor yang termasuk ke dalam Key 

Success Factors tersebut adalah sebagai berikut: biaya dan efisiensi; kualitas; waktu; dan 

inovasi. Dalam skripsi ini, analisa pada faktor biaya dan efisiensi merupakan fokus utama. 

Perusahaan selalu dihadapkan oleh tekanan untuk selalu mengurangi harga pokok produksi 

dan jasa. Untuk dapat melakukan hal tersebut, para akuntan manajemen harus mencari 

aktivitas-aktivitas apa sajakah yang menjadi alasan meningkatnya biaya produksi, dan sistem 

apa sajakah yang perlu diperbaiki. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan 

melakukan kontrol biaya. Kontrol biaya dilakukan para akuntan manajemen dengan tujuan 
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mencapai suatu biaya target dengan cara mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang berulang dan 

mengurangi biaya yang dikeluarkan per aktivitas tersebut. 

 

2.2 Biaya 

  Menurut Horngren, et al. (2009), biaya adalah sumber daya yang dikorbankan atau 

dikeluarkan untuk memperoleh tujuan tertentu, dan biasanya diukur dalam satuan mata uang, 

dapat berupa cash atau cash equivalent. Menurut Blocher, et al. (2010), biaya terjadi ketika 

sumber daya digunakan untuk suatu tujuan. Seringkali biaya dikelompokkan kedalam 

beberapa cost pool. Biaya dapat dikelompokkan dengan banyak macam cara, termasuk 

berdasarkan jenis-jenis biaya, berdasarkan sumber, atau berdasarkan pertanggungjawaban. 

Ada pula sesuatu yang disebut dengan cost driver. Cost driver merupakan berbagai faktor 

yang dapat menyebabkan adanya perbedaan pada biaya suatu aktivitas. Contohnya, pada 

perusahaan manufaktur, cost driver biasanya berupa jam tenaga kerja langsung, jumlah jam 

mesin, dan lain sebagainya.  

 Karena suatu biaya harus memiliki tujuan, maka timbullah adanya objek biaya. Objek 

biaya adalah produk, jasa, konsumen, aktivitas, atau unit organisasi apapun yang dapat 

dikenakan biaya untuk suatu tujuan manajemen. Objek biaya menjadi sebuah peranan kunci 

dalam pengambilan keputusan, pengukuran kinerja, dan implementasi strategi, seperti juga 

persiapan laporan keuangan, dan persiapan perpajakan. 

 

2.2.1 Klasifikasi Biaya 

Mulyadi (2005) mengemukakan bahwa biaya digolongkan sebagai berikut: 

1. Menurut Objek Pengeluaran 
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Penggolongan ini merupakan penggolongan yang paling sederhana, yaitu berdasarkan 

penjelasan singkat mengenai suatu objek pengeluaran, misalnya pengeluaran yang 

berhubungan dengan telepon disebut ”biaya telepon”. 

2. Menurut Fungsi Pokok dalam Perusahaan 

Biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu: 

1) Biaya Produksi 

Biaya produksi yaitu semua biaya  yang berhubungan dengan fungsi produksi 

atau kegiatan pengolahan bahan baku enjadi produk selesai. Biaya produksi 

dapat digolongkan ke dalam biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya 

overhead. 

2) Biaya Pemasaran 

Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan 

kegiatan pemasaran produk, contohnya biaya iklan, biaya promosi, biaya 

sampel, dll. 

3) Biaya Administrasi dan Umum 

Biaya administrasi dan umum yaitu biaya-biaya untuk mengkoordinasikan 

kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran produk, contohnya gaji bagian 

akuntansi, gaji personalia, dll. 

3. Menurut Hubungan Biaya dengan Sesuatu Yang Dibiayai 

Biaya ini terbagi menjadi 2 golongan, yaitu: 

1) Biaya Langsung 

Merupakan biaya yang terjadi dimana penyebab satu-satunya adalah karena 

ada sesuatu yang harus dibiayai. Dalam kaitannya dengan produk, biaya 

langsung terbagi menjadi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. 

2) Biaya Tidak Langsung 
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Biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Dalam 

hubungannya dengan produk, biaya tidak langsung dikenal sebagai biaya 

overhead pabrik. 

4. Menurut Perilaku dalam Kaitannya dengan Perubahan Volume 

Biaya dibagi menjadi 4, yaitu 

1) Biaya Tetap 

Biaya yang jumlahnya tetap konstan tidak dipengaruhi perubahan volume 

kegiatan atau aktivitas sampi tingkat kegiatan tertentu, contoh: gaji direktur 

produksi. 

2) Biaya Variabel 

Biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan atau aktivitas, contoh: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung. 

3) Biaya Semi Variabel 

Biaya yang jumlah totalnya berubah tidak sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan. Biaya semi variable mengandung unsure biaya tetap dan 

biaya variabel, contoh: biaya listrik yang digunakan. 

4) Biaya Semi Tetap 

Biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan 

jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. 

5. Menurut Jangka Waktu Manfaatnya 

Biaya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

1) Pengeluaran Modal 
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Pengeluaran yang akan memberikan manfaat/benefit pada periode akuntansi 

atau pengeluaran yang akan dapat memberikan manfaat pada periode 

akuntansi yang akan datang. 

2) Pengeluaran Pendapatan 

Pengeluaran yang akan memberikan manfaat hanya pada periode akuntansi 

dimana pengeluaran itu terjadi. 

  

2.2.2 Penetapan dan Alokasi Biaya 

 Menurut Blocher et al (2010), penetapan biaya-biaya tidak langsung (overhead) ke 

dalam cost pool dan objek biaya disebut sebagai alokasi biaya, yaitu sebuah bentuk dari 

penetapan biaya dimana biaya tidak dapat ditelusuri secara layak, sehingga sebagai gantinya 

digunakanlah cost driver. Cost driver yang digunakan untuk mengalokasi biaya-biaya 

seringkali disebut sebagai dasar alokasi. Hubungan antara biaya, cost pool, objek biaya, dan 

cost driver dapat dilihat dalam bagan di bawah ini (menggunakan contoh sebuah perusahaan 

manufaktur peralatan cuci): 

Gambar 2.1 

Aliran Penetapan Biaya Perusahaan Manufaktur Peralatan Cuci 

Sumber Biaya Cost Driver Cost Pool Cost Driver Objek Biaya 

Biaya Langsung 
Motor elektrik Penelusuran 

langsung 

Departemen 

perakitan 

Penelusuran 

langsung 

Pencuci piring dan 

mesin cuci 

Packing Material Penelusuran 

langsung 

Departemen 

packing 

Penelusuran 

langsung 

Pencuci piring dan 

mesin cuci 

Inspeksi akhir Penelusuran 

langsung 

 Pencuci piring dan 

mesin cuci 

Biaya Tidak Langsung 
Supervisi Dasar alokasi: 

Jumlah tenaga 

kerja di 

departemen 

Departemen 

Perakitan dan 

Packing 

Dasar alokasi: Jam 

tenaga kerja 

langsung untuk tiap 

produk 

Pencuci piring dan 

mesin cuci 

Handling Material Dasar alokasi: 

Berat material 

Departemen 

Perakitan dan 

Packing 

Dasar alokasi: 

Jumlah bagian pada 

produk 

Pencuci piring dan 

mesin cuci 

Sumber: Blocher et al. (2010) 
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 Pada tabel 2.1 di atas, digambarkan perbedaan antara biaya langsung dan biaya tidak 

langsung dan berbagai jenis cost driver  untuk tiap-tiap biaya. Biaya langsung ditelusuri 

secara langsung kepada objek biaya terakhir, pencuci piring dan mesin cuci. Sedangkan, 

biaya tidak langsung tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk melainkan 

dialokasikan kepada produk dengan menggunakan dasar alokasi.  

  

2.3 Harga Pokok Produksi 

 Menurut Horngren, Datar, Foster (2009),  harga pokok produksi adalah biaya barang 

yang dibeli untuk proses sampai selesai, baik sebelum maupun selama periode akuntansi 

berjalan. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen (2011), harga pokok produksi mewakili 

jumlah biaya produksi yang diselesaikan pada periode tertentu. Penentuan harga pokok 

produksi digunakan untung menghitung laba dan rugi perusahaan yang akan dilaporkan 

kepada pihak luar perusahaan. Selain itu, harga pokok produksi memiliki peranan dalam 

pengambilan keputusan perusahaan untuk beberapa hal seperti menerima atau menolak 

pesanan, membuat atau membeli bahan baku, dan lain-lain. Informasi mengenai harga pokok 

produksi menjadi dasar bagi manajemen dalam pengambilan keputusan harga jual produk 

atau jasa yang bersangkutan. Oleh sebab itu, biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan jasa 

untuk menjalankan operasional dapat diperhitungkan untuk menghitung tarif jasa yang tepat.  

Perhitungan harga pokok produksi dimulai dengan menjumlahkan biaya-biaya 

produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 

pabrik. Angka yang dihasilkan dari penjumlahan biaya-biaya tersebut merupakan jumlah total 

biaya yang dibebankan pada pekerjaan dalam satu periode.  

1. Biaya Bahan Baku 

Menurut Mulyadi (2005), biaya bahan baku adalah biaya yang timbul atau terjadi 

untuk memperoleh bahan baku dan untuk menempatkannya dalam keadaan siap 
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diolah. Harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli, biaya angkutan, biaya pesan, 

biaya penerimaan, biaya pembongkaran biaya pemeriksaan, biaya asuransi, dan biaya 

pergudangan. Pada umumnya, biaya bahan baku hanya dicatat sebesar harga beli 

menurut faktur pembelian karena biaya-biaya lain yang terjadi selain harga beli sulit 

diperhitungkan kepada harga pokok bahan baku yang dibeli. Biaya-biaya lain tersebut 

biasanya diperhitungkan sebagai biaya overhead pabrik. 

   

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Menurut Mulyadi (2005), biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

membiayai penggunaan tenaga kerja (manusia) dalam proses produksi. Biaya tenaga 

kerja langsung, adalah biaya kerja yang dikeluarkan untuk semua karyawan yang 

secara langsung ikut serta dalam proses produksi produk jadi. Sementara biaya tenaga 

kerja tidak langsung dibebankan kepada biaya overhead pabrik. 

 

3. Biaya Overhead Pabrik 

Menurut Usry dan Hammer (1993), biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya bahan 

tak langsung, buruh tak langsung, dan biaya-biaya pabrik lainnya yang tidak secara 

mudah diidentifikasikan atau dibebankan langsung pada suatu pekerjaan dan hasil 

produksi. Biaya overhead pabrik mencakup biaya produksi lainnya seperti pemanasan 

ruang pabrik, penerangan, penyusutan pabrik, dan mesin-mesin. Biaya pabrik seperti 

pemeliharaan, gudang bahan-bahan, dan hal lain yang memberikan pelayanan-

pelayanan kepada bagian produksi juga merupakan bagian dari biaya overhead pabrik. 
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2.4 Activity-Based Costing (ABC) 

 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 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. Secara umum penetapan biaya 

sistem ABC dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.2 

Penetapan Biaya Sistem Activity-Based Costing 

                Dasar Objek Biaya                     Penetapan Objek Biaya Lain 

 

 

 

    Sumber: Horngren, Datar, Foster (2009) 

 

Aktivitas Biaya-biaya 
aktivitas 

Biaya: 
- Produk 
- Servis 
- Konsumen 
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2.4.1 Hirearki Biaya Pada 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.  
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2.4.2 Langkah-Langkah Penerapan 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 

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. 
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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. 

 

2.4.3 Keuntungan Dari Sistem ABC 

 Pada mulanya, banyak perusahaan yang menerapkan sistem ABC untuk mengurangi 

distorsi dalam biaya produk yang seringkali ditemukan dalam sistem biaya tradisional. Sistem 

biaya tradisional. Blocher (2010), mengemukakan keuntungan-keuntungan sistem ABC yang 

telah dirasakan oleh banyak perusahaan yang sudah menerapkannya sebagai berikut: 

1. Pengukuran profitabilitas yang lebih baik 

Sistem ABC menyediakan biaya produk yang lebih akurat dan informatif, 

menghasilkan profitabilitas produk dan konsumen yang lebih akurat, dan juga 

informasi keputusan strategis yang lebih baik mengenai harga, lini produk, dan 

segmen pasar. 
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2. Pengambilan keputusan lebih baik 

Sistem ABC menyediakan pengukuran yang lebih akurat dari biaya-biaya yang 

berdasarkan aktivitas, sehingga membantu para manajer untuk memperbaiki produk 

dan nilai proses dengan cara membuat keputusan desain produk yang lebih baik, 

keputusan pelayanan konsumen yang lebih baik, dan membina proyek peningkatan 

nilai. 

3. Perbaikan proses 

Sistem ABC menyediakan informasi untuk mengidentifikasi area-are yang 

membutuhkan perbaikan proses. 

4. Estimasi biaya 

Biaya produk yang telah diperbaiki menghasilkan estimasi yang lebih baik terhadap 

biaya pekerjaan untuk keputusan harga, budgeting, dan perencanaan. 

5. Biaya dari kapasitas yang tidak terpakai 

Karena banyaknya perusahaan yang memiliki fluktuasi pada siklus penjualan dan 

produksi, ada kala nya kapasitas-kapasitas pada pabrik tidak terpakai. Artinya, biaya 

yang dibebankan pada batch, produk, dan fasilitas tidak terpakai. Sistem ABC 

menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengidentifikasi biaya-biaya yang 

tidak terpakai tersebut dan menaruhkan sistem akuntansi yang terpisah untuk biaya-

biaya ini.  

 

2.4.4 Keberatan-Keberatan Terhadap Penggunaan ABC 

 Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012), keberatan-keberatan penggunaan ABC 

adalah sebagai berikut: 

1. Apabila suatu perusahaan melepaskan suatu produk, sumber daya menjadi bebas. 

Manajemen mungkin mengharapkan bahwa ia akan mengarah ke suatu penurunan 
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dalam pengeluaran. Namun ini biasanya tidaklah demikian. Manajemen sering tidak 

bertindak untuk memindahkan sumber daya yang dibebaskan (seperti pekerja atau 

manajer) ketika suatu produk dilepaskan, sehingga mengarah ke kapasitas berlebihan 

dan pemborosan. Juga, sumber daya yang dilepas mungkin tidak cukup 

memungkinkan pengeluaran menurun. Umpamanya, apabila pekerjaan seperempat 

dari insinyur dibebaskan, ini tidak mempengaruhi gaji atau kompensasi insinyur. 

Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sumber daya dan biaya lebih seperti 

fungsi setapak demi setapak daripada hubungan linier. Ini harus dipertimbangkan 

ketika keputusan dilakukan. 

2. Diperlukan banyak aktivitas untuk menjalankan pabrik, tidaklah mungkin memonitor 

semua aktivitas tersebut, dan tidak praktis memonitor lebih dari sedikit. Solusinya 

adalah menggabungkan aktivitas tersebut.Ini dapat dilakukan dengan menggabungkan 

aktivitas yang mengarahkan aktivitaslain karena hubungan kuat terlibat. Sudah tentu, 

manajemen menggunakan analisis biaya manfaat untuk menentukan berapa banyak 

aktivitas untuk dimasukkan dalam sistem ABC, ingatlah bahwa kalau jumlah aktivitas 

dalam biaya menurun, maka ketetapan sistem menurun pula. 

3. Terdapat beberapa kondisi yang dapat mengarahkan manajemen bergeser ke sistem 

ABC. Kondisi-kondisi tersebut mencakup: 

1) Biaya yang menurun untuk pengumpulan dan pengolahan data. 

2) Biaya kesalahan yang meningkat bagi perusahaan. 

3) Kompetisi yang meningkat. 

4) Struktur biaya yang berubah. 

5) Bauran produk yang berubah. 

4. Penggunaan yang optimal dari ABC adalah untuk memperbaiki kinerja biaya dengan 

memperbaiki aktivitas. Apabila aktivitas menimbulkan biaya, maka kunci untuk 
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mengurangi biaya, memperbaiki mutu, dan meningkatkan efisiensi, adalah 

mengurangi aktivitas, memperbaiki dampak dan mutu aktivitas, serta membuat 

aktivitas lebih efisien. 

5. Aktivitas-aktivitas dapat diklasifikasikan sebagai bernilai tambah (value added) atau 

tidak bernilai tambah (non-value added). Aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai 

tambah merupakan pemborosan dan diindikasikan oleh aktivitas-aktivitas yang tidak 

menambah nilai terhadap produk, nilai tersebut adalah menurut pandangan pelanggan. 

Beberapa contoh mencakup penyimpanan persediaan, pengujian mutu, dan waktu 

transportasi ke dan dari berbagai fungsi. Aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah 

merupakan aktivitas yang harus ditargetkan untuk dieliminasi. Umpamanya, 

mengurangi persediaan dengan memperkenalkan sistem tepat waktu (just-in-time) 

yang mengurangi penanganan persediaan ”membangun” mutu ke dalam proses untuk 

menghemat waktu, usaha, dan biaya dalam area pengerjaan ulang; menempatkan 

proses manufakturing yang berurutan lebih dekat secara bersamaan. 

6. Suatu sistem ABC yang lengkap dengan berbagai kelompok biaya (cost pools) dengan 

pemacu biaya yang banyak (multiple cost drivers) tidak dapat disangkal lebih 

kompleks daripada sistem tradisional dan dengan demikian lebih mahal 

diadministrasikan. 

7. ABC pada mulanya dikembangkan oleh CAM-I, konsormium berbasis di Amerika 

Serikat dari perusahaan-perusahaan manufaktur yang sangat besar, kelompok 

konsultasi, dan universitas. Kebanyakan pekerjaan mereka adalah berhubungan 

dengan pertahanan dan penetapan harga atas dasar”cost-plus”, sebab itu perlu 

menunjukkan biaya produk yang akurat. Aplikasi ABC untuk perusahaan yang harus 

menggunakan market-based pricing dan penetapan harga berbasis pasar yang tidak 

mempunyai struktur teknologi tinggi yang sama telah dipertanyakan. 
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8. Banyak masalah praktis tidak dapat diatasi. Contohnya termasuk: biaya umum, 

pemilihan pemacu biaya, “nonlinearity” dari pemacu biaya dan sebagainya. 

 

 

2.5 Cost Driver 

 Blocher (2010) mendefinisikan Cost Driver sebagai berikut: Faktor-faktor yang 

menyebabkan perubahan biaya aktivitas, cost driver merupakan factor yang dapat diukur 

yang digunakan untuk membebankan biaya ke aktivitas dan dari aktivitas ke aktivitas 

lainnya, produk atau jasa. Terdapat dua jenis cost driver yaitu: 

1. Driver Sumber Daya (Resource driver) 

Driver sumber daya merupakan ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh 

aktivitas. Driver sumber daya digunakan untuk membebankan biaya sumber daya 

yang dikonsumsi oleh aktivitas ke cost pool tertentu. Contoh dari driver sumber daya 

adalah persentase dari luas total yang digunakan oleh suatu aktivitas. 

2. Driver Aktivitas (Activity driver) 

Driver aktivitas adalah ukuran frekuensi dan intentsitas permintaan terhadap suatu 

aktivitas terhadap objek biaya. Contoh dari driver aktivitas adalah jumlah suku cadang 

yang berbeda yang digunakan dalam produk akhir untuk mengukur konsumsi aktivitas 

penanganan bahan untuk setiap produk. 

 

2.6 Alokasi Biaya Overhead Dengan Metode Sales-Value  

 Metode Sales-Value mengalokasikan biaya bersama (joint cost) berdasarkan proporsi 

pangsa pasar atau nilai jual produk pada saat titik split off (pemisahan diri). Dengan metode 

ini, semakin besarnya nilai jual mengakibatkan semakin besarnya bagian dari biaya bersama 

yang dialokasikan ke produk. Selama harga pada saat split off stabil, atau fluktuasi harga dari 
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berbagai produk disinkronkan, biaya yang dialokasikan akan terus konstan. Contoh dari 

metode Sales-Value adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 

Metode Sales-Value Pada Sawmill Co. 

Joint Cost = $186.000 

Grades Board Feet 

Produced 

Price  Sales-Value  Percent of 

Total 

Market 

Value 

Allocated 

Joint Cost 

First and 

Second 

450.000 $0,300 $135.000 0,2699 $50.201 

No. 1 Common 1.200.000 0,200 240.000 0,4799 89.261 

No. 2 Common 600.000 0,121 72.600 0,1452 27.007 

No. 3 Common 750.000 0,70 52.500 0,1050 19.530 

Total 3.000.000  $500.100  $185.999 

Sumber: Hansen dan Mowen (2011) 

 Metode Sales-Value dapat didekati dengan penggunaan faktor-faktor pembobotan 

berdasarkan harga jual. Faktor pembobotan berdasarkan dengan nilai pasar (market value) 

secara konseptual sama dengan pembobotan menggunakan unit secara fisik.  

  

2.7 Perbandingan Penerapan Sistem Biaya Tradisional dengan Activity-Based Costing 

Sistem biaya tradisional menghitung biaya overhead dengan diasumsikan berbanding 

secara proporsional dengan volume, seperti banyaknya unit produk dan jam tenaga kerja 

langsung.  Pembebanan biaya overhead didasari oleh tarif yang ditentukan perusahaan, 

dimana tarif merupakan hasil pembagian dari total biaya overhead dibagi dengan jumlah unit 
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yang diproduksi. Perusahaan cenderung memilih untuk menggunakan sistem biaya tradisional 

dengan alasan-alasan sebagai berikut (Mulyadi, 2005): 

1. Mudah diaudit 

Jumlah cost driver yang dipakai dalam sistem biaya ini tidak banyak sehingga 

memudahkan auditor untuk melakukan proses audit. 

2. Mudah diterapkan  

Dengan tidak banyaknya jumlah cost driver dalam mengalokasikan biaya 

overhead, manajer dapat memudahkan manajer untuk melakukan perhitungan-

perhitungan. 

 Namun sistem biaya tradisional tidaklah sempurna. Masih terdapat kekurangan-

kekurangan dalam penerapannya, antara lain: 

1. Dapat mendistorsi biaya produk 

Secara potensial dapat menyababkan adanya distorsi karena: 

1) Biaya overhead tidak ditelusuri ke produk secara individual 

2) Total komponen biaya overhead dalam suatu biaya produksi senantiasa terus 

meningkat. Pada saat presentase biaya overhead semakin besar, maka distorsi 

biaya produk pun semakin besar. 

3) Banyak kegiatan yang termasuk ke dalam biaya administrasi dan penjualan 

yang sebenarnya dapat ditelusuri ke produk.  

 

2. Berorientasi fungsional 

Biaya diakumulasikan berdasarkan item lini, kemungkinan berdasarkan fungsi 

seperti seperti perekayasaan dalam setiap item lini. Orientasi fungsi ini tidak 

cocok dengan realitas fungsional silang yang sering digunakan pada perusahaan 

manufaktur. Beberapa faktor yang mengakibatkan sistem biaya menjadi usang 
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adalah adanya otomatisasi, yaitu perkembangan teknologi manufaktur, kompetisi 

yang intensif, penyederhanaan proses manufaktur (produk just in-time)  

 

Perbedaan dari sistem biaya tradisional dengan sistem ABC adalah dalam 

mengalokasikan biaya overheadnya. Dalam sistem biaya tradisional, cost driver yang 

digunakan sebagai dasar alokasi hanya ada satu atau dua saja. Sedangkan dalam sistem ABC, 

cost driver yang digunakan lebih banyak, tergantung dari jenis-jenis aktivitas dalam proses 

produksi.   

 Berikut ini merupakan contoh perbandingan sistem tradisional dengan sistem ABC: 

 

Plastim Corp. Sebuah perusahaan yang meproduksi lensa untuk lampu belakang kendaraan 

roda empat memproduksi dua jenis lensa yaitu tipe S3 dan CL5: 

1. Sistem Tradisional 

Langkah-langkah dengan menggunakan sistem tradisional adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan objek biaya 

2) Mengidentifikasikan biaya-biaya langsung 

3) Menentukan dasar alokasi biaya overhead (Plastim menggunakan jam kerja) 

4) Mengidentifikasikan biaya-biaya tidak langsung 

Tabel 2.2 

Biaya Langsung Produk S3 dan CL5 Plastim Corp. 

 S3 CL5 Total 

Volume produksi 60.000 15.000 75.000 

Jam tenaga kerja langsung 30.000 jam 9.750 jam 39.750 jam 

Biaya bahan baku $1.125.000 $675.000 $1.800.000 

Biaya tenaga kerja langsung $600.000 $195.000 $795.000 
Sumber: Horngren, Datar, Foster (2009)\ 
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5) Menghitung tarif per unit masing-masing dasar alokasi 

Tarif biaya tidak langsung per unit  = Total biaya tidak langsung 

                   Total cost driver 

      =             $2.385.000 

           39.750 jam 

      = $60 per jam tenaga kerja 

      

6) Menghitung biaya-biaya tidak langsung yang dibebankan 

S3  = $60 * 30.000 jam  = $1.800.000 

CL5 = $60 * 9.750 jam  = $585.000 

7) Menghitung total biaya dengan menambahkan biaya-biaya langsung dan tidak 

langsung 

Tabel 2.3 

Alokasi Biaya Produk Menggunakan Metode Tradisional 

Plastim Corp. 

 S3  CL 5   

 Total Per Unit Total Per Unit Total 

  (60.000)  (15.000)  

Biaya bahan 

baku 

$1.125.000 $18.75 $675.000 $45 $1.800.000 

Biaya tenaga 

kerja langsung 

600.000 10.00 195.000 13.00 795.000 

Total biaya 

langsung 

1.725.000 28.75 870.000 58.00 2.595.000 

Alokasi biaya 

tidak langsung 

1.800.000 30.00 585.000 39.00 2.385.000 

Total biaya $3.525.000 $58.75 $1.455.000 $97.00 $4.980.000 
Sumber: Horngren, Datar, Foster (2009) 
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2. Sistem ABC 

Langkah-langkah dengan menggunakan sistem ABC adalah sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi objek biaya 

2) Mengidentifikasi biaya-biaya langsung 

Tabel 2.4 

Biaya Langsung Produk S3 dan CL5 

Plastim Corp. 

 S3 CL5 Total 

Biaya bahan baku $1.125.000 $675.000 $1.800.000 

Biaya tenaga kerja langsung 600.000 195.000 795.000 

Biaya langsung lainnya 120.000 150.000 270.000 
  Sumber: Horngren, Datar, Foster (2009) 

3) Menentukan aktivitas-aktivitas dan dasar alokasi biaya untuk mengalokasi biaya-

biaya tidak langsung 

Plastim mengidentifikasi enam aktivitas untuk membebankan biaya tidak 

langsung ke dalam produk yaitu:  

a. Desain 

b. Set up mesin 

c. Operasi mesin 

d. Set up pengiriman 

e. Distribusi 

f. Administrasi 

4) Mengidentifikasi biaya-biaya tidak langsung 

5) Menghitung tarif per unit untuk masing-masing dasar alokasi 
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Tabel 2.5 

Perhitungan Tarif Cost Driver per Unit 

Aktivitas Total biaya 

tidak 

langsung 

Cost driver  Tarif biaya 

tidak langsung 

Desain $450.000 100 Per kaki 

kuadrat 

$4.500 

 

Set up mesin 300.000 2000 Per jam set 

up 

150 

Operasi mesin 637.000 12.750 Per jam 

mesin 

50 

Pengiriman 81.000 200 Per 

pengiriman 

405 

Distribusi 391.500 67.500 Per kubik 5,80 

Administrasi 255.000 39.750 Per jam 

tenaga 

kerja 

langsung 

6,4151 

Sumber: Horngren, Datar, Foster (2009) 

6) Membebankan biaya-biaya tidak langsung ke dalam produk 

7) Menghitung total biaya dengan menambahkan semua biaya-biaya langsung dan 

tidak langsung  

Tabel 2.6 

Alokasi Biaya Produk S3 Menggunakan Activity-Based Costing 

 Total Per Unit 

Biaya langsung   

      Biaya bahan baku $1.125.000 $18.75 

      Biaya tenaga kerja langsung 600.000 10.00 

      Biaya langsung lainnya 120.000 2.00 

            Total biaya langsung 1.845.000 30.75 

Biaya tidak langsung   

      Desain   

         30 * $4500 135.000 2.25 

      Set up mesin   

         500 * $150 75.000 1.25 

      Operasi mesin   

         9000 * $50 450.000 7.50 

      Pengiriman   

         100 * $405 40.500 0.67 

      Distribusi   

         45000 * $5,80 261.000 4.35 

Analisis Penerapan..., Olga Ulrika Miranda, Ak.-Ibs, 2013



 

31 

 

      Administrasi   

         30.000 * $6,4151 192.453 3.21 

               Total biaya tidak langsung 1.153.953 19.23 

Total biaya $2.998.953 $49.98 
 Sumber: Horngren, Datar, Foster (2009) 

Tabel 2.7 

Alokasi Biaya Produk CL5 Menggunakan Activity-Based Costing 

 Total Per Unit 

Biaya langsung   

      Biaya bahan baku $675.000 $45.00 

      Biaya tenaga kerja langsung 195.000 13.00 

      Biaya langsung lainnya 150.000 10.00 

            Total biaya langsung 1.020.000 68.00 

Biaya tidak langsung   

      Desain   

         70 * $4500 315.000 21.00 

      Set up mesin   

         1500 * $150 225.000 15.00 

      Operasi mesin   

         3750 * $50 187.500 12.50 

      Pengiriman   

         100 * $405 40.500 2.70 

      Distribusi   

         22500 * $5,80 130.500 8.70 

      Administrasi   

         9750 * $6,4151 62.547 4.17 

               Total biaya tidak langsung 961.047 64.07 

Total biaya $1.981.047 $137.07 
 Sumber: Horngren, Datar, Foster (2009) 

 

2.8 Penerapan Activity-Based Costing Pada Rumah Sakit 

 Rumah sakit pada umumnya, menyediakan jenis pelayanan-pelayanan yang 

merupakan praktik atau prosedur berbasis diagnosa. Dengan kata lain, pelayanan jasa yang 

diberikan kepada tiap pasien tidak sama. Keadaan tersebut menjadikan implementasi sistem 

activity-based costing pada rumah sakit menjadi sangat ideal (Suneel Udpa, 1996). Pada 

sistem tradisional, biaya-biaya langsung dari beberapa pelayanan jasa rumah sakit (misalnya 

penggunaan ruang operasi, prosedur diagnosa, laboratori, apotek, dan terapi fisik), 

dibebankan secara langsung kepada pasien. Sedangkan untuk biaya overhead pada umumnya 
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diakumulasikan kemudian dibagi rata dengan jumlah hari pasien, untuk menentukan tarif 

biaya per unit nya. Dengan kata lain, rumah sakit mengasumsikan bahwa biaya per hari 

pasien adalah sama, tanpa memandang tipe pasien, tingkat pelayanan yang diberikan, 

prosedur yang diberikan, dan lamanya pasien menginap. Namun tidak semua biaya overhead 

bergantung pada jumlah hari pasien, misalnya pada biaya-biaya overhead yang berhubungan 

dengan admisi dan registrasi pasien. Biaya-biaya overhead tersebut tergantung pada jumlah 

pasien yang melakukan admisi dan registrasi, dengan demikian lamanya pasien tersebut 

menginap di rumah sakit tidak ada pengaruhnya. Terlebih lagi, jumlah biaya yang harus 

dibayar oleh setiap pasien tidak sama. Pasien yang mengingikan hari rawat inap yang pendek 

biasanya membutuhkan tenaga perawatan yang ekstensif dengan tarif biaya yang lebih tinggi, 

dibandingkan dengan pasien yang  menjalani hari rawat inap yang lebih lama. Oleh karena 

itu, sistem biaya tradisional akan sangat menimbulkan distorsi biaya per pasien dalam hal 

tingkat pelayanan dan juga hari pasien. 

 Sistem ABC, dapat secara relatif dikatakan sebagai sistem yang baru terhadap rumah 

sakit (Suneel Udpa, 1996). Banyak hambatan-hambatan yang harus dihadapi untuk 

mengimplementasikan sistem ABC di rumah sakit. Pertama, untuk mengumpulkan data-data 

yang dibutuhkan untuk mengimplementasi sistem ABC membutuhkan waktu yang banyak 

dan biayanya tidak murah. Hal ini juga membutuhkan analisa yang sangat detil oleh manajer 

keuangan, dan banyak wawancara yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi dan 

mengumpulkan biaya-biaya dan informasi dalam beberapa aktivitas. Ditambah lagi, analisa 

yang dilakukan untuk mengalokasi biaya overhead jauh lebih rumit dibandingkan dengan 

sistem tradisional. Kunci keberhasilan dalam implementasi sistem ABC di rumah sakit adalah 

dengan adanya inisiatif untuk melakukan perubahan oleh para manajer-manajer senior dan 

memberikan edukasi lebih lanjut kepada para staf-staf rumah sakit termasuk perawat.  
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2.9 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Activity-Based Costing adalah sebagai 

berikut: 

NO PENELITI JUDUL PENELITIAN KESIMPULAN PENELITIAN 

1 Jurnal dari 

Davood 

Askarany dan 

Hassan Yasdifa 

dari University of 

Auckland dan 

University of 

Sheffield 

Why ABC is Not Widely 

Implemented? 

Adanya kemungkinan bahwa 

sistem ABC tidak mampu 

menunjukkan keunggulannya atas 

sistem tradisional. 

2 Jurnal dari Annie 

S. McGowan, 

Sarah A. Holmes, 

dan Melissa 

Martin dari 2007 

MAS Meeting 

The Association Between 

Activity-Based Costing 

System Adoption and 

Hospital Performance 

Penggunaan sistem ABC akan 

meningkatkan jumlah aset-aset 

produktif perusahaan. 

3 Jurnal dari Metin 

Reyhanoglu dari 

Ankara 

University, 

Institute of Social 

and Science, 

“Activity-Based Costing 

System” Advantages and 

Disadvantages 

- Sistem ABC ternyata sangat 

berguna untuk manajemen dalam 

menghasilkan profit yang lebih 

besar. 

- ABC juga memiliki masalah-

masalah seperti kesulitan 
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Research 

Assistant 

implementasi, mahal, penolakan 

dari staf, dan masalah pengumpulan 

informasi. 

4 Skripsi dari 

Gabryela Horman 

Pelo dari 

Universitas 

Hasanudin, 

Makassar 

Penerapan Activity-Based 

Costing Pada Tarif Jasa 

Rawat Inap Rumah Sakit  

Umum Daerah Daya di 

Makassar 

Sistem ABC mampu 

mengalokasikan biaya ke aktivitas-

aktivitas kamar rawat inap secara 

akurat. 

6 Skripsi dari Fieda 

Femala dari 

Universitas Islam 

Indonesia, 

Yogyakarta 

Penerapan Metode 

Activity-Based Costing 

Dalam Menentukan 
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2.10 Kerangka Penelitian 

 

Gambar 2.3 

Kerangka Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

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. 

 

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. 
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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 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. 
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 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 

Dasar alokasi produk A =                Pendapatan Produk A 

 

                                                 Total Pendapatan Produk A dan B 
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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: 

,

 

 

3. Membandingkan harga pokok pelayanan dengan menggunakan metode tradisional 

dengan metode Activity-Based Costing 

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

Tarif per unit cost driver = Jumlah aktivitas 

               Cost driver 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 Perusahaan yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini yaitu Rumah Sakit X 

yang berlokasi di Tangerang. Rumah Sakit X merupakan suatu rumah sakit swasta yang 

memiliki pelayanan berstandar internasional. Semenjak didirikan, rumah sakit ini telah 

beberapa kali mengalami pergantian manajemen. Dalam pengalokasian biaya-biayanya, 

perusahaan ini menggunakan metode biaya tradisional. Rumah sakit ini dibangun pada 

tanggal 12 Oktober 1998 dan terhitung pada tanggal 12 Agustus 2010 telah memenuhi 

peraturan perundangan yang berlaku tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia. Rumah 

Sakit X memiliki komitmen untuk mengedepankan layanan kesehatan bermutu dan 

memperjelas arah tujuan pelayanan bahwa Rumah Sakit X berupaya memberikan pelayanan 

kesehatan yang terbaik dibandingkan dengan pemberi jasa layanan kesehatan yang ada di 

Indonesia.  

 Guna menunjukkan komitmen untuk senantiasa memberikan layanan berkualitas yang 

berfokus pada keselamatan pasien, pada tanggal 15 Januari 2011, Rumah Sakit X telah 

berhasil meraih Akreditasi Internasional dari JCI (Joint Commission International) yang 

merupakan badan Akreditasi Internasional bagian dari Joint Commission on Accreditation of 

Health Care Organizations (JCAHO – USA). 

 Dalam kurun waktu 12 tahun terakhir berbagai fasilitas pelayanan telah 

dikembangkan sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi 

kedokteran. Salah satunya yang telah berjalan sejak tahun 2007 adalah Spine Center yang 
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merupakan fasilitas pelayanan yang dapat mengatasi seluruh problem tulang belakang secara 

terpadu. Fasilitas pelayanan yang ditawarkan meliputi pelayanan medis dasar yang terdiri dari 

UGD, Medical Center, penunjang medis, diagnostic dan lain-lain. Untuk fasilitas rawat inap 

Rumah Sakit X memiliki total kapasitas tempat tidur berjumlah 200, sedangkan untuk 

pelayanan rawat jalan Rumah Sakit X menyediakan 35 ruang konsultasi yang siap 

memberikan pelayanan yang komprehensif, baik pelayanan spesialistik maupun sub-

spesialistik. 

4.1.1 Visi dan Misi  

Rumah Sakit X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, oleh karena itu 

perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi penyedia jasa layanan kesehatan yang terkemuka 

dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta memastikan profitabilitas 

perusahaan jasa dalam jangka panjang. 

 Adapula misi yang dilakukan untuk mendukung visi Rumah Sakit X, yaitu 

mengupayakan keberhasilan klinik, keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan, serta 

perbaikan yang berkesinambungan dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan 

teknologi dan kebutuhan pelanggan. 
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4.1.2 Struktur Organisasi 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Rumah Sakit X 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rumah Sakit X 
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4.1.3 Pelayanan Unggulan Rumah Sakit 

 Rumah Sakit X mempunyai beberapa pelayanan kesehatan yang menjadi unggulan 

bagi para pasien. Berikut adalah penjelasan mengenai pelayanan unggulan Rumah Sakit X: 

1. Spine Center 

Spine Center adalah pelayanan yang membantu mengatasi seluruh problem tulang 

belakang secara terpadu dan komprehensif. Pengertian terpadu disini adalah 

penanganan problem tulang belakang dilakukan oleh tim yang terdiri dari berbagai 

bida spesialistik seperti Dokter Spesialis Orthopedy tulang belakang, Spesialis 

Neurologi, dan Subneurofisiologi serta dokter Spesialis Rehabilitasi Medik 

. 

2. Klinik DBC (Documentation Based Care) 

Rumah Sakit X mempunyai layanan unggulan yang tidak kalah pentingnya yakni 

klinik DBC (Documentation Based Care). Klinik DBC ini merupakan klinik pertama 

yang beroperasi di Indonesia, dengan menyediakan program rehabilitasi aktif untuk 

masalah nyeri pinggang, leher, dan bahu yang berlangsung kronik. Manfaat yang 

diperoleh dari program DBC berbeda dengan program fisioterapi biasa. Pada program 

DBC, latihan yang diberikan bersifat aktif. 

 

3. Cochelear Implant Program 

Cochelear Implant Program dapat dikatakan sebagai salah satu keajaiban yang bisa 

didapatkan oleh penyandang gangguan pendengaran. Implan koklea merupakan 

sejenis alat elektonik mini yang cukup kompleks alat ini digunakan untuk membantu 
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penderita gangguan pendengaran. Terutama yang mengalami kerusakan syaraf di 

rumah siput derajat berat. Tidak seperti mekanisme alat bantu dengar konvesional 

yang hanya mampu memperkeras suara, implan koklea dapat meningkatkan 

kemampuan syaraf pendengaran dalam melakukan transmisi suara ke pusat 

pendengaran di otak.  

 

4. Program Infection Control  

Salah satu hal yang diyakini terbaik oleh Rumah Sakit X adalah dalam hal 

pengendalian terjadinya infeksi Nosokomial (Infection Control) di rumah sakit. 

Infeksi Nosokomial adalah infeksi yang didapat dari rumah sakit, dan penularan 

infeksi ini bisa terjadi di antara pasien, petugas pelayanan rumah sakit, dan 

pengunjung rumah sakit. Pengendalian infeksi silang di rumah sakit menjadi prioritas. 

Bantuan teknis, pemilihan peralatan, penyusunan prosedur, pelatihan serta audit 

internal maupun eksternal yang teratur senantiasa dilakukan untuk menjamin bahwa 

pelayanan dilakukan secara higienis, memenuhi standar internasional rumah sakit di 

Australia. 

4.1.4 Fasilitas Kamar Rawat Inap Rumah Sakit 

 Pada penelitian skripsi ini, terdapat dua jenis kamar rawat inap yang dijadikan sebagai 

objek penelitian, yaitu: 

1. Kamar Kelas 1 

Kamar Kelas 1 terdiri dari dua tempat tidur untuk dua orang pasien tiap kamarnya. 

Fasilitas yang disediakan dalam kamar ini meliputi Air Conditioner (AC), TV kabel, 
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kulkas, sofa, dan kamar mandi. Kamar Kelas 1 yang disediakan oleh Rumah Sakit X 

adalah sejumlah 38 kamar (76 tempat tidur). 

2. Kamar VIP 

Kamar VIP menyediakan satu tempat tidur untuk satu orang pasien. Kamar ini 

disediakan untuk pasien yang menginginkan adanya privasi tersendiri. Fasilitas yang 

disediakan dalam kamar ini meliputi Air Conditioner (AC), TV kabel, kulkas, sofa, 

dan kamar mandi. Kamar VIP yang disediakan oleh Rumah Sakit X adalah sejumlah 

34 kamar (34 tempat tidur). 

Berikut adalah tarif yang berlaku pada Rumah Sakit X saat ini: 

Tabel 4.1 

Tarif Rawat Inap Rumah Sakit X 

  

            

 

                                 Sumber: Rumah Sakit X 

4.2 Data Pendukung Rawat Inap Rumah Sakit X 

 Dalam menentukan tarif rawat inap rumah sakit dengan menggunakan metode 

activity-based costing, dibutuhkan beberapa data-data pendukung. Data-data tersebut meliputi 

data biaya rawat inap, patient days (jumlah hari rawat inap), jumlah pasien, luas lantai kamar, 

tarif konsumsi.  

 

 

 Tarif Kamar/Hari 

Kelas 1 Rp 600.000,00 

VIP Rp 1.100.000,00 
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Tabel 4.2 

Data Biaya Overhead Rawat Inap Rumah Sakit X 

Periode Juli 2012-Mei 2013 

Biaya Jumlah (Rp) 

Biaya laundry 812.431.030 

Biaya housekeeping 1.800.164.632 

Biaya utilitas 2.833.052.306 

Biaya maintenance bangunan 414.180.000 

Biaya administrasi 573.849.235 

Biaya konsumsi 2.944.423.690 

Biaya gaji perawat 1.732.500.000 

Total Biaya Overhead 11.110.600.893 

        Sumber: Rumah Sakit X 

 Biaya-biaya overhead yang dialokasikan untuk seluruh kegiatan rawat inap adalah 

sebesar Rp. 11.110.600.893,00. Biaya tersebut terdiri dari biaya laundry, biaya housekeeping, 

biaya utilitas, biaya maintenance bangunan, biaya administrasi, biaya konsumsi, dan biaya 

gaji perawat. Biaya-biaya di atas merupakan biaya selama periode Juli 2012 sampai dengan 

Mei 2013. 
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Tabel 4.3 

Data Jumlah Hari Rawat Inap 

Periode Juli 2012-Mei 2013 

Bulan Kelas 1 VIP 

Juli 1025 999 

Agustus 826 891 

September 926 817 

Oktober 940 888 

November 889 874 

Desember 1090 1021 

Januari 1203 1156 

Februari 1217 1036 

Maret 1279 1066 

April 1134 1008 

Mei 1145 1079 

Total 11674 10835 

                      Sumber: Rumah Sakit X 

 Tabel di atas merupakan data jumlah hari rawat inap atau jumlah hari pakai kamar 

untuk tipe kamar Kelas 1 dan kamar VIP selama periode Juli 2012 sampai dengan Mei 2013. 

Total jumlah hari rawat inap untuk kamar Kelas 1 adalah sejumlah  11674  hari dan untuk 

kamar VIP adalah sejumlah 10835 hari. 
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Tabel 4.4 

Jumlah Pasien Rawat Inap 

Periode Juli 2012-Mei 2013 

Bulan Kelas 1 VIP 

Juli 256 250 

Agustus 206 223 

September 231 204 

Oktober 235 222 

November 222 218 

Desember 272 255 

Januari 301 289 

Februari 304 259 

Maret 320 266 

April 283 252 

Mei 286 270 

Total 2916 2708 

                       Sumber : Rumah Sakit X 

Tabel di atas merupakan data jumlah pasien yang mendaftar untuk tipe kamar Kelas 1 

dan kamar VIP selama periode Juli 2012 sampai dengan Mei 2013. Total jumlah pasien untuk 

kamar Kelas 1 adalah sejumlah  2916 orang dan untuk kamar VIP adalah sejumlah 2708 

orang. 
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Tabel 4.5 

Luas Lantai Kamar Rawat Inap 

 Luas Lantai 

Kelas 1 931 m2 

VIP 833 m2 

Total 1764 m2 

                                            Sumber: Rumah Sakit X 

Tabel 4.6 

Pemakaian Listrik dan Air 

Periode Juli 2012-Mei 2013 

 Pemakaian Listrik 

dan Air 

Kelas 1 308.433,82 KWH 

VIP 234.000,816 KWH 

Total 542.434,636 KWH 

                                            Sumber: Rumah Sakit X 

 

4.3 Penentuan Biaya Overhead Per Kamar Rawat Inap 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. 

Analisis Penerapan..., Olga Ulrika Miranda, Ak.-Ibs, 2013



50 
 

Tabel 4.7 

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:  

Tabel 4.8 

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 
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4.4 Perhitungan Biaya Overhead Rawat Inap Dengan Menggunakan Activity-Based 

Costing 

 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. 

4.4.1 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,- .   
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2) Aktivitas pemberian makan pasien 

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. 

 

4.4.2 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. 
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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: 

Tabel 4.9 

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 
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4.4.3 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 4.10 

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  

 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  
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 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  

 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. 
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Biaya housekeeping dan maintenance bangunan masing-masing berkaitan dengan setiap m2 

fasilitas kamar rawat inap.  

4.4.4 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 4.11 

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  

 c. Biaya gaji perawat 1.732.500.000 22509 hari 76969,212 

Tarif Per Unit Cost Driver = Total Biaya Aktivitas 

                                                 Cost Driver 
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 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 

 

 

 

 

Analisis Penerapan..., Olga Ulrika Miranda, Ak.-Ibs, 2013



58 
 

4.4.5 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 4.12 dan 4.13): 

Tabel 4.12 

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 

 

Biaya Overhead yg Dibebankan = Tarif Cost Driver x Cost Driver 
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Tabel 4.13  

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 

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 

 

4.4.6 Dampak Perhitungan Biaya Overhead Rawat Inap Dengan Activity-Based Costing 

Terhadap Marjin Laba Rawat Inap 

 Setelah menghitung biaya overhead rawat inap dengan menggunakan metode 

Activity-Based Costing, langkah selanjutnya adalah membandingkan marjin dari perhitungan 

biaya rawat inap dengan menggunakan metode tradisional dan Activity-Based Costing. Hal 

tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.14 

Perbandingan Marjin Tarif Metode Tradisional dan Activity-Based Costing Untuk 

Kamar Kelas 1 dan VIP 

Metode Tradisional 

Tipe Kamar Tarif 

(Rp.) 

BO/pasien 

 

Marjin Per 

Kamar/Pasien 

Marjin 

 

Kelas 1 600.000 261.728,220 338.271,780 129,2% 

VIP 1.100.000 461.446,276 638.553,724 138,4% 

Metode Activity-Based Costing 

Tipe Kamar Tarif 

(Rp.) 

BO/pasien 

 

Marjin Per 

Kamar/Pasien 

Marjin 

 

Kelas 1 600.000 253.730,633 346.269,367 136,5% 

VIP 1.100.000 478.680,024 621.319,976 129,8% 

Sumber: Data diolah 

 Dari tabel di atas, dapat dilihat marjin laba yang didapatkan oleh Rumah Sakit X 

untuk kedua metode tarif. 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.  Namun jika pihak rumah sakit ingin 

mempertahankan marjin laba tradisional, dan kemudian menghitung biaya overhead dengan 

metode ABC, maka akan didapatkan tarif ABC sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 

Perhitungan Tarif Kamar Kelas 1 dan VIP Menggunakan Metode Activity-Based 

Costing di Rumah Sakit X 

Dengan Presentase Laba Tetap 

Tipe Kamar BO/pasien Marjin Laba Laba Tarif ABC 

Kelas 1 253.730,633 1,292 327.935,263 581.665,897 

VIP 478.680,024 1,384 662.401,948 1.141.081,972 

Sumber: Data diolah 

 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. Berikut adalah 

perbandingan tarif metode tradisional dengan tarif metode ABC: 

Tabel 4.16 

Perbandingan Tarif Kamar Kelas 1 dan VIP Rumah Sakit X Menggunakan Metode 

Tradisional dan Metode Activity-Based Costing 

Tipe Kamar Tarif Tradisional Tarif ABC Selisih 

Kelas 1 600.000 581.665,897 (18.334,103) 

VIP 1.100.000 1.141.081,972 41.081,972 

Sumber: Data diolah 

 Dari tabel diatas dapat dilihat perbedaan tarif yang dihitungdengan menggunakan 

metode tradisional dan metode ABC. 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 
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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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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan Penelitian 

 Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan di bab sebelumnya 

terdapat beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Pada penerapan metode Activity-Based Costing, biaya-biaya dialokasikan ke dalam 

aktivitas-aktivitas dengan menggunakan banyak cost driver. Oleh karena itu, ABC 

juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat konsumsi biaya dan sumber daya 

dalam aktivitas-aktivitas di rumah sakit. Dalam hal penetuan tarif rumah sakit, 

aktivitas-aktivitas yang dimaksud yaitu yang ada dalam kegiatan rawat inap. ABC 

membagi aktivitas biaya overhead menjadi empat macam yaitu: Unit level activity, 

Batch related activity, Product sustaining activity, dan Facility sustaining activity. 

Pada penentuan tarif menggunakan metode tradisional, biaya-biaya overhead 

dialokasikan berdasarkan unit. Dengan kata lain, hanya satu cost driver saja yang 

dipakai. Sehingga pada metode tradisional, tidak menghitung konsumsi biaya dan 

sumber daya yang benar-benar sesuai dengan pemakaiannya. 

 

2. Dengan digunakannya metode ABC dalam menghitung harga pokok produksi kamar 

rawat inap di Rumah Sakit X, dihasilkan marjin laba yang lebih besar pada kamar 

Kelas 1, dan marjin laba yang lebih kecil pada kamar VIP.  

Sedangkan jika Rumah Sakit X ingin menerapkan metode ABC dalam penghitungan 

harga pokok produksi, kemudian menambahkan marjin laba yang tetap (sama dengan 

tradisional, dihasilkan tarif yang lebih kecil untuk kamar Kelas 1, dan tarif yang lebih 

besar untuk kamar VIP. Selisih antara tarif kamar ABC dengan tarif kamar tradisional 
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adalah sebesar: Rp. 18.334,103 lebih kecil untuk kamar Kelas 1, dan Rp. 41.081,972 

lebih besar untuk kamar VIP. Selisih yang didapat dari kedua metode tersebut tidak 

bersifat material, sehingga kedua metode (tradisional dan ABC) layak untuk 

diterapkan di rumah sakit ini. 

5.2 Saran Penelitian 

 Berdasarkan penelitian secara keseluruhan, saran yang dapat diberikan kepada pihak 

manajemen rumah sakit dan penelitian selanjutnya: 

1. Saran kepada Rumah Sakit X sebaiknya mempertimbangkan agar dilakukannya 

penghitungan harga pokok produksi menggunakan metode ABC, agar pengalokasian 

biaya menjadi lebih akurat. 

2. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk lebih memahami aktivitas-aktivitas 

biaya pada objek penelitian dan biaya-biaya overheadnya agar didapatkan hasil 

perhitungan yang lebih akurat. 
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