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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan semakin meningkat 

harus dibarengi dengan fasilitas yang memadai. Meningkatnya kebutuhan 

pelayanan kesehatan dikarenakan juga semakin banyaknya penyakit-penyakit 

yang muncul yang disebabkan oleh pola kehidupan masyarakat yang tidak 

sehat serta banyaknya makanan yang banyak mengandung bahan pengawet 

yang berlebihan. Dan masyarakat kita ini sekarang mulai sadar tentang pola 

pikir yang tidak rasional seperti penyembuhan penyakit yang berorientasi pada 

magis beralih dengan pengobatan dengan rasional. Dengan banyaknya orang 

yang membutuhkan pelayanan kesehatan pelaku bisnis saat ini berlomba-

lomba membangun tempat yang menyediakan pelayanan kesehatan yang 

lengkap, yaitu mempunyai peralatan yang memadai, tenaga kerja yang unggul, 

tempat yang kondusif serta pengelolaan yang baik dan juga tidak lupa pada 

tanggung jawab sosial. 

  Rumah sakit adalah salah satu pusat pelayanan kesehatan yang kurang 

lebih menyediakan berbagai pelayanan agar masyarakat dapat memilih 

menurut kebutuhan yang mereka kehendaki (Kristiningsih, 2004). Dari 

banyaknya penawaran pelaku bisnis dan pemerintah tentang pelayanan 

kesehatan seperti puskesmas, apotek beserta klinik, serta rumah sakit dan lain-

lain, semua itu adalah fasilitas yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan 



masyarakat. Sebagian besar masyarakat kita mempercayai rumah sakit sebagai 

tempat pelayanan kesehataan yang menampung segala bentuk penyakit dari 

berbagai kelas sosial. 

  Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang memberikan pelayanan 

kesehatan yang bersifat sosial. Dalam melakukan kegiatan bisnis rumah sakit 

sering kali dituntut untuk mengutamakan kepentingan sosial yaitu dengan 

tidak mencari keuntungan semata, juga dituntut untuk perkembangan ilmu 

kedokteran dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Pengabdian 

kepada masyarakat untuk menjadikan masyarakat yang bergaya hidup sehat 

serta lingkungan yang sehat. 

  Rumah sakit mempunyai tugas utama memberikan pengobatan, 

perawatan kepada pasien dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tugas-

tugas  rumah sakit itu menjadikan rumah sakit sebagai pihak yang sangat 

dibutuhkan masyarakat menyediakan kebutuhan masyarakat dan mewujudkan 

cita-cita masyarakat yang menjadikan warganya memiliki kehidupan yang 

lebih baik. Dalam mewujudkan tugas-tugasnya rumah sakit tidak 

mengesampingkan kualitas dan profesional sebagai tempat pengobatan, 

perawatan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 

  Untuk menjalankan pelayanan kesehatan yang bersifat sosial dan 

mempunyai tugas utama memberikan pengobatan, perawatan kepada pasien 

dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, rumah sakit membutuhkan 

begitu banyak pembiayaan. Dalam pembiayaan rumah sakit dituntut bisa 

memberikan solusi yang tepat agar semua berjalan baik dan pihak rumah sakit 



bisa menjalankan organisasinya dalam jangka panjang. Rumah sakit harus 

dapat menetapkan pembiayaan pelayanan kesehatan secara tepat dan efisien 

dengan tetap memperhitungkan risiko dan hasil yang diperoleh dalam 

menetapkan besarnya tarif yang harus dibayar oleh pemakai jasa.  

  Mempunyai berbagai jenis-jenis pelayanan yaitu: Pelayanan rawat 

darurat, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap. RSU Tidar Magelang 

juga mempunyai pelayanan kesehatan yang bersifat sosial yaitu pengobatan 

gratis dengan syarat tertentu, sumbangan air bersih di daerah kekeringan, 

khitanan masal, pembagian sembako, beasiswa anak tak mampu, bantuan 

ambulan P3K, sumbangan kegiatan sosial. RSU Tidar Magelang juga 

berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah yaitu: karnaval pembangunan, 

pameran pembangunan, tim satkorlak bencana, donor darah, vaksinasi, serta 

bantuan sosial lainya. 

  Akuntansi biaya merupakan salah satu cabang ilmu akuntansi yang 

membantu manajemen dalam memonitor dan merekam transaksi biaya secara 

sistematis serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. 

Dengan informasi ini pihak organisasi memiliki ukuran apakah input yang 

dikorbankan memiliki nilai ekonomis yang lebih rendah dari pada output, 

sehingga memiliki informasi apakah kegiatan organisasi menghasilkan 

keuntugan yang bisa membuat organisasinya menjadi lebih besar dan bisa 

mempertahankan eksistensinya. 

  Dalam perkembanganya penentuan biaya dalam suatu produk atau jasa 

dengan metode konvensional (tradisional) kurang relevan. Menurut Robins 



Cooper dan Roberts Kaplan (1991) sistem akuntansi biaya konvensional 

(tradisional) memiliki kesalahan dalam perencanaan yaitu: 

1. Hanya menggunakan jam kerja langsung (biaya tenaga kerja langsung) 

sebagai dasar untuk pengalokasian biaya overhead dari cost centers 

kepada produk jasa. 

2. Hanya alokasi yang berkaitan dengan volume yang digunakan untuk 

mengalokasikan biaya overhead yang sangat berbeda. 

3. Cost pool (cost centers) yang terlalu besar dan berisi mesin yang 

mempunyai stuktur biaya overhead yang sangat berbeda. 

4. Biaya pemesanan dan penyerahan rancangan produk dan jasa sangat 

berbeda diantara berbagai saluran distribusi, namun sistem akuntansi biaya 

konvensional tidak memperdulikan biaya pemasaran. 

Kelemahan dalam pertahanan jangka panjang tersebut dapat teratasi 

dengan mengganti sistem akuntansi biaya konvensional (tradisional) dengan 

sistem akuntansi berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing System 

yang dinilai dapat mengatasi kelemahan dalam sistem akuntansi biaya 

konvensional (tradisional) tersebut. Menurut Mulyadi (1993; 34), Activity 

Based Costing System pada dasarnya merupakan penentuan harga pokok atau 

jasa yang ditunjukan untuk menyajikan informasi harga pokok produksi atau 

jasa secara cermat bagi kepentingan manajemen, dengan mengukur secara 

cermat konsumsi sumber daya dalam setiap aktivitas yang digunakan untuk 

menghasilkan produk atau jasa. Dengan metode Activity Based Costing System 



ini manajer suatu organisasi dapat mengambil keputusan dengan lebih tepat 

dan akurat. 

  Penghasilan yang diperoleh RSU Tidar Magelang dari pendapatan jasa 

untuk berbagai fasilitas yang telah diberikan salah satunya adalah pelayanan 

rawat inap. Pendapatan jasa rawat inap tersebut akan diperoleh dengan tarif 

yang harus dibayar oleh pemakai jasa. Penentuan jasa tarif rawat inap, jika 

perhitungan harga pokok produk jasanya menggunakan sistem akuntansi biaya 

konvensional akan menghasilkan informasi yang kurang akurat sedangkan jika 

menggunakan metode Activity Based Costing System akan menghasilkan 

informasi yang akurat dalam menentukan tarif yang harus dibayar oleh 

pemakai jasa rawat inap. 

RSU Tidar Magelang memiliki berbagai macam pelayanan rawat inap 

sehingga penentuan tarif jasa rawat inap dengan metode Activity Based 

Costing sangat tepat untuk perkembangan RSU Tidar Magelang. Berdasarkan 

latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengambil judul Penentuan 

Tarif Jasa Rawat Inap Dengan Metode Activity Based Costing Pada RSU 

Tidar Magelang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian  ini adalah:  

1. Apakah metode activity based costing dapat diterapkan dalam menentukan 

tarif jasa rawat inap pada RSU Tidar Magelang. 



2. Bagaimana penentuan harga pokok rawat inap dengan menggunakan 

sistem ABC pada RSU Tidar Magelang. 

3. Apakah dengan menggunakan sistem ABC harga pokok rawat inap pada 

RSU Tidar dapat lebih efisien (murah) 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah:  

1. Harga pokok yang dihitung adalah harga pokok rawat inap untuk kelas 

yang memiliki volume pemakaian tempat tidur paling tinggi yaitu kelas 

dewasa. 

2. Dalam skripsi ini dikhususkan pada penentuan harga pokok, bukan pada 

manajemen aktivitas. Oleh karena itu tidak mengidentifikasi aktivitas yang 

bernilai tambah. 

 

D. Tujuan Penelitian    

Tujuan dalam penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui apakah metode activity based costing dapat diterapkan 

dalam penentuan tarif jasa rawat inap di RSU Tidar Magelang. 

2. Untuk mengetahui dengan menggunakan sistem ABC harga pokok rawat 

inap pada RSU Tidar Lebih murah atau lebih mahal. 

 

 

 



E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini dilakukan 

dengan memberikan manfaat kepada: 

1. Bagi penulis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

penentuan tarif jasa rawat inap dengan menggunakan metode activity 

based costing. 

2. Bagi pihak rumah sakit 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak rumah sakit dalam 

membantu pengambilan keputusan. 

3. Bagi Pihak lain 

Sebagai acuan bagi pihak lain dalam penelitian yang sama dimasa yang 

akan datang. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam 

pembahasan masalah yang dihadapi dan keterangan tambahan yang diperlukan 

dalam penelitian yang mencakup telaah teori dan hasil penelitian terdahulu. 

 



BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang 

dibutuhkan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum RSU Tidar Magelang, data yang 

berhubungan dengan variabel penelitian dan pembahasan penentuan tarif jasa 

rawat inap RSU Tidar Magelang dengan metode Activity Based Costing. 

BAB V KESIMPULAN  

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang dibuat berdasarkan hasil 

pembahasan serta saran-saran kepada instansi terkait. 

 


