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ABSTRAKSI 
 

Persaingan ketat dalam penggunaan sumber daya dan pelayanan terhadap konsumen 

semakin meningkat akhir-akhir ini. Tak terkecuali pada industri kesehatan, rumah sakit 

sebagai salah satu pihak yang terlibat didalamnya harus menyadari hal ini. Rumah sakit 

yang dikelola secara tradisional, sebagai contoh rumah sakit pemerintah, memiliki 

kebutuhan yang kecil akan penggunaan akuntansi biaya sebagai alat pengendalian 

manajemen. Namun karena tingginya tuntutan publik terhadap pengawasan, pengendalian 

dan akuntabilitas, maka sudah sewajarnya bila manajemen rumah sakit menggunakan 

akuntansi biaya dan akuntansi manajemen sebagai alat yang dapat membantu mereka. 

Rumah sakit pemerintah pada saat ini berada dalam lingkungan yang mengharuskan 

mereka berkompetisi untuk sumber daya, hal yang dapat menuju pada peningkatan 

efisiensi biaya dan elemen-elemen pelayanan lainnya. Rumah sakit sekarang dapat dilihat 

sebagai kumpulan pusat biaya yang menghasilkan produk kesehatan. 

Segmented reporting dapat memberikan informasi kepada kepada manajemen mengenai 

kontribusi laba dari tiap unit dalam mendukung laba rumah sakit secara keseluruhan dan 

dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengendalian manajemen di masa yang 

akan datang. 
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Penelitian dilakukan di RS Haji Surabaya yang memiliki 19 unit produksi dan penunjang, 

dengan beragam produk kesehatan yang ditawarkan. Penelitian ini merupakan deskriptif 

kualitatif, dimana penulis menguraikan proses penyusunan laporan segmen unit dengan 

menggunakan pendekatan variable costing. Setelah laporan segmen disusun, dilakukan 

analisis contribution margin dan segmen margin untuk menilai kinerja unit. 

Dari hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa pelaporan segmen berdasarkan konsep 

variabel costing menghasilkan informasi yang akurat untuk tujuan penilaian kinerja unit 

dan dasar perencanaan dan pengendalian manajemen di masa yang akan datang. 

 

Kata kunci: segmented reporting, variable costing, contribution margin dan segment 

margin. 
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