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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tersebut sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

penerapan metode ABC pada perhitungan bedah caesar dan kamar rawat inpa 

menghasilkan beberapa sumber aktivitas yang pada akhirnya memicu munculnya biaya. 

Aktivitas yang terjadi pada kamar rawat inap adalah aktivitas pendataan, aktivitas 

perawatan pasien oleh perawat, aktivitas kunjungan dokter, aktivitas pencucian, 

aktivitas pembersihan kamar, aktivitas pemberian fasilitas, aktivitas pemberian makan. 

Dan pada bedah caesar aktvitas yang terjadi adalah administrasi atau pendataan, 

aktivitas penanganan operasi dan aktivitas fasilitas. 

Pembebanan biaya dengan menggunakan metode ABC pada penentuan kamar 

rawat inap dan bedah operasi caesar menghasilkan tidak hanya satu cost driver. Pada 

kamar rawat inap terdapat cost driver antara lain : Jumlah pemakaian tempat tidur, jam 

perawat, jumlah pasien, luas lantai, Kwh dan Jumlah kamar dalam rawat inap. Tentu 

saja cost driver ini disesuaikan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang terjadi. 

Hasil tarif harga pokok yang dihasilkan oleh metode ABC ternyata jauh lebih 

tinggi dibanding dengan tarif yang digunakan oleh Rumah Sakit. Tarif untuk kamar 

pavilion 1 jika dihitung dengan menggunakan metode ABC senilai Rp. 372,573.49. dan 

metode rumah sakit seharga Rp. 175.000, hasil perhitungan untuk metode abc dapat 

dilihat pada tabel 4.21. pada kelas pavilion 2 jika dihitung dengan metode ABC kamar 
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tarif senilai Rp. 238,037.86 jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan metode Rumah 

Sakit yang menyajikan tarif senilai Rp. 125.000. perhitungan metode ABC dapat dilihat 

pada tabel sebelumnya yaitu pada tabel 4.21. Pada kelas pavilion 3 metode ABC 

menyajikan tarif kamar rawat inap seharga Rp. 169,478.85. dan metode rumah sakit 

seharga Rp. 100.000. pada kelas 1 metode ABC menghitung tarif sebesar Rp. 104,788 

dan metode rumah sakit seharga Rp 60,000. Pada kelas 2 metode ABC menghitung tarif 

kamar seharga Rp. 85,552 sedangkan metode rumah sakit mematok harga sebesar Rp. 

30.000. Dan untuk kelas 3 metode ABC memperhitungkan senilai Rp. 68,278 

sedangkan metode Rumah Sakit senilai Rp. 15,000 

Untuk operasi bedah caesar cost driver yang muncul adalah banyaknya 

keseluruhan operasi bedah dan dengan banyaknya operasi bedah caesar. Pada bedah 

caesar jika digunakan metode ABC maka hanya terdapat satu tarif saja. Yaitu sebesar 

Rp. 3,383,897.04. Hal ini terjadi karena sumber daya dan aktivitas yang dikonsumsi 

oleh semua kelas adalah sama. Sehingga menurut ABC tidak ada perbedaan tarif. 

5.2. Saran 

Dari kesimpulan diatas maka dapat diambil saran : 

1. Metode ABC dapat digunakan oleh pihak Rumah Sakit Umum Mardi Waluyo 

sebagai pembanding atau sebagai revaluasi untuk menghasilkan tarif yang lebih 

sesuai. Karena dirasa tarif Rumah sakit pada tahun 2007 sudah tidak kompeten 

lagi mengingat tarif tidak pernah berubah sejak tahun 2002. 

2. Metode ABC dapat digunakan oleh pihak Rumah Sakit untuk dijadikan sebagai 

sarana promosi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu bahwa RSUD 

tidak mencari keuntungan belaka. 
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