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ABSTRAK 
Rumah sakit sebagai perusahaan jasa mengalami banyak dampak dari kemajuan 
teknologi yaitu mulai berubahnya struktur biaya pada beberapa departemennya. 
Perubahan itu terutama terjadi pada departemen-departemen yang menggunakan alat-alat 
berteknologi canggih seperti kamar operasi, departemen perawatan ataupun pada 
laboratorium. Perubahan struktur biaya ini tidak diikuti oleh perubahan cara perhitungan 
harga pokok produk. 
Dewasa ini, akuntansi biaya konvensional yang digunakan dalam menghitung biaya 
produk dianggap kurang relevan. Perhitungan harga pokok produk dengan metode kon 
vensional tersebut dilakukan dengan menggunakan satu jenis pemicu biaya yang 
berkaitan dengan volume produksi untuk mengalokasikan biaya overhead ke produk, 
tanpa mempertimbangkan karakteristik-karakteristik lain yang tidak hanya berkaitan 
dengan volume produksi. Perhitungan yang demikian akan mengakibatkan terjadinya 
distorsi biaya dan informasi harga pokok produkyang dihasilkan menjadi tidak akurat 
lagi. Metode ABC (Activity Based Costing) merupakan metode alternatif yang dapat 
digunakan untuk mengatasi kendala yang timbul dari penggunaan metode konvensional. 
Metode ABC dikembangkan dengan memanfaatkan lebih dari satu jenis pemicu biaya 
untuk mengalokasikan biaya overhead ke masing-masing produk sehingga biaya 
overhead yang dialokasikan ke produk akan menjadi lebih proporsional dan informasi 
harga pokok produk yang dihasilkan juga menjadi lebih akurat. 
 
Penelitian ini dilakukan pada Instalasi Bedah Central RSUD. Balung. RSUD Balung 
merupakan salah satu bentuk usaha pelayanan kesehatan masyarakat yang berada di 
sebelah barat kota Jember. Selama ini, RSUD. Balung belum mengadakan perhitungan 
harga pokok produk jasanya yang akan dikenakan kepada pasien sehingga biaya yang 
dibebankan kepada pasien saat ini belum menggambarkan konsumsi pemakaian sumber 
daya atau fasilitas rumah sakit yang sebenarnya. 
Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini 
difokuskan pada fenomena kontemporer. Data yang digunakan tidak terbatas pada data 
sekunder tetapi juga data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi 
langsung. 
Skripsi ini berusaha memberikan gambaran mengenai perhitungan harga pokok yang 
lebih akurat, yaitu perhitungan dengan menggunakan sistem ABC. Manajemen harus 
menyadari pentingnya perhitungan harga pokok produk jasa yang tepat karena harga 
pokok produk yang tepat dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan tarif. 


