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ABSTRAK 

 

Analisis biaya relevan dilakukan untuk membantu 

manajemen memberikan batasan dari banyaknya data dan 

informasi yang tersedia untuk digunakan dalam pengambilan 

keputusan. Dengan membatasi analisis hanya pada data yang 

relevan, manajer dapat mengatasi kekacauan data yang tidak 

relevan. Fokus pada data yang relevan berguna khususnya 

apabila semua informasi yang dibutuhkan untuk menyiapkan 

laporan laba rugi yang rinci tidak tersedia. Memahami biaya 

mana yang relevan dan mana yang tidak relevan akan membantu 

pembuat keputusan berkonsentrasi pada hanya mendapatkan 

data yang berhubungan dan menghemat waktu. Biaya relevan 

adalah biaya yang diperkirakan akan timbul di masa mendatang 

yang akan terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan di 

antara berbagai macam alternatif tindakan. Maka analisis biaya 

relevan digunakan untuk mengetahui keputusan tepat yang akan 

digunakan dari berbagai alternatif yang tersedia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keputusan 

pembiayaan yang tepat dalam pengadaan CT-Scan dengan 

berbagai alternatif pembiayaan, antara lain: membeli dengan 

pinjaman (kredit) bank, sewa, atau leasing. Penelitian 

dilaksanakan di Rumah Sakit PT Petro Graha Medika Gresik. 

Tehnik analisis yang digunakan dengan mengidentifikasi data dan 

informasi yang relevan untuk semua alternatif serta 

mencantumkan multiplier effect dari adanya CT-Scan. Data yang 

telah diolah untuk rencana pembiayaan tersebut digunakan 

untuk mengetahui proyeksi laporan laba rugi dan neraca, 

sehingga diketahui laba per tahun serta ROI dari masing-masing 

alternatif pembiayaan. Perhitungan tax saving digunakan untuk 

mengetahui penghematan pajak dari masing-masing alternatif 

pembiayaan dan perhitungan penghematan biaya digunakan 

untuk menganalisis present value dari cash outflow, sehingga 

dapat diketahui total pengeluaran paling kecil saat ini untuk 

masing-masing alternatif pembiayaan. 

Hasil dari penelitian ini, jika berdasarkan proyeksi laporan laba 

rugi maka alternatif sewa menghasilkan laba paling tinggi sebesar 

Rp 3.415.934 dan menghasilkan total pengeluaran paling kecil 
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saat ini senilai Rp 867.426.000. Apabila berdasarkan tax saving 

maka alternatif pinjaman (kredit) bank dapat menghemat pajak 

paling besar senilai Rp 488.166.667 dan menghasilkan ROI paling 

besar yaitu 34,80%. Keputusan untuk menggunakan salah satu 

dari berbagai alternatif bergantung dari sudut pandang 

kebijakan manajemen rumah sakit. 

 

Kata kunci: biaya relevan, pembiayaan, aktiva tetap, leasing, 

kredit, sewa 
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