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I. Latar Belakang 

Penentuan tarif sewa kamar rawat inap merupakan dasar dari penentuan harga 

pokok jasa, terdapat berbagai metode akuntansi biaya yang digunakan di rumah 

sakit yaitu, metode satu langkah, metode dua langkah, metode double distribution,  

metode multiple distribution metode activity based costing dan yang paling umum 

digunakan di Rumah Sakit Umum adalah metode double distribution. Selain itu 

dalam penentuan tarif pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

juga dibatasi oleh Peraturan Gubernur pada tiap-tiap provinsi, jadi rumah sakit 

perlu menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur dalam menentukan tarif 

pelayanan yang ditawarkan kepada pasien. Untuk rumah sakit di Propinsi Jawa 

Timur, hal ini tertuang pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 

2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

Rumah Sakit Daerah Propinsi Jawa Timur. 

 

II. Tujuan dan Kegunaan Pengamatan 

Tujuan dari pengamatan ini meliputi : 

1. Mengetahui metode yanga digunakan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya 

dalam penentuan tarif sewa kamar rawat inap. 

2. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan tarif sewa kamar 

rawat inap pada RSU Haji Surabaya. 

3. Mengetahui langkah-langkah dalam menghitung tarif sewa kamar rawat inap 

pada RSU Haji Surabaya 

4. Mengetahui hasil analisis dari penerapan metode perhitungan tersebut 

terhadap tarif  sewa kamar rawat inap pada RSU Haji Surabaya 

 

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis, khususnya 

dalam masalah penentuan tarif sewa kamar rawat inap pada Rumah Sakit, 

dan juga dapat menerapkan teori dan ilmu tentang penentuan harga jual 

yang diperoleh selama perkuliahan. 

2. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan dan 

sebagai saran kepada para pembaca sehingga dapat lebih memahami tentang 

penentuan tarif sewa kamar rawa inap pada rumah sakit, serta menambah 

koleksi tulisan di Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya. 

3. Bagi pihak rumah sakit umum haji surabaya 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak rumah sakit dalam 

membantu pengambilan keputusan terkait dengan penentuan tarif sewa 

kamar rawat inap. 

4. Bagi Pemerinta Daerah 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah Daerah untuk 

membantu pengambilan keputusan dalam pengelolaan Layanan Umum 

Daerah. 

 

 



2 

 

III. Metode Pengamatan 

Metode pengamatan yang digunakan adalah metode primer yang meliputi 

interview dengan sekertaris pentarifan dan observasi langsung pada RSU Haji 

Surabaya dan menggunakan metode sekunder meliputi pengumpulan data dan 

studi pustaka. 

 

IV. Subyek Pengamatan 

Subyek Pengamatan adalah Rumah Sakit Umum Haji Surabaya yang 

merupakan rumah sakit umum milik pemerintah jawa timur yang terletak di Jalan 

Manyar Kertoadi dan merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). RSU 

Haji Surabaya merupakan rumah sakit pendidikan bertipe B. RSU Haji Surabaya 

memiliki berbagai macam pelayanan untuk melayani pasien dari kelas atas sampai 

kelas bawah yang tidak berorientasi pada keutungan dan  penyelenggaraanya 

menaati peraturan pemerintah Jawa Timur. 

 

V. Ringkasan Pembahasan 

1. Metode Perhitungan Tarif Sewa Kamar Rawat Inap 

Jeina (2013) mendefinisikan Multiple Distribution Method adalah distribusi 

biaya dilakukan secara secara lengkap, yaitu antar sesama unit penunjang, dari 

unit penunjang ke unit produksi, dan antara sesama unit produksi. Distribusi 

antara unit tersebut dilakukan kalau memang ada hubungan fungsional antara 

keduanya. 

Metode yang digunakan dalam perhitungan biaya per unit (unit cost) Rumah 

Sakit Umum Haji Surabaya menggunakan metode Double Distribution. Metode 

Double Distribution yaitu metode perhitungan tarif dengan cara pengalokasian 

biaya yang dilakukan dengan dua tahap. Kedua tahap tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Tahap pertama rumah sakit melakukan distribusi biaya yang dikeluarkan di 

unit penunjang ke unit penunjang lain dan  unit produksi. Hasilnya, sebagian 

biaya unit penunjang lain sudah didistribusikan ke unit produksi, dan 

sebagian biaya masih berada di unit penunjang (biaya yang diterima dari unit 

penunjang lain).  

2. Tahap kedua seluruh biaya yang telah dialokasikan terhadap unit penunjang 

dipindah ke seluruh unit produksi terkait untuk mendapatkan biaya (total) 

akhir di unit-unit produksi yang merupakan penjumlahan dari biaya asli dan 

biaya alokasi yang didapat. 

Untuk melakukan distibusi biaya, rumah sakit harus melakukan dua langkah 

penting yaitu: 

1. Melakukan identifikasi hubungan/kaitan antar sesama unit penunjang dan 

antar unit produksi dengan unit penunjang. Rumah sakit perlu menentukan 

unit produksi dan unit penunjang, pusat biaya penghasil pemasukan (revenue 

producing cost center) yang disebut unit produksi dan pusat biaya bukan 

penghasil pemasukan (non-revenue producing cost center) yang selanjutnya 

disebut unit penunjang.  

2. Menentukan dasar alokasi/distribusi yang akan digunakan. Misalnya jika 

ingin mengalokasikan biaya dari bagian administrasi ke unit lainnya maka  
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harus ditentukan dahulu dasar pengalokasian yang dipakai, biasanya 

digunakan jumlah pegawai. Dengan demikian setiap alokasi biaya dari bagian 

adminstrasi akan dialokasikan dengan menggunakan jumlah seluruh pegawai 

rumah sakit sebagai penyebut dan jumlah seluruh pegawai rumah sakit 

sebagai penyebut dan jumlah pengawai di unit kerja bersangkutan sebagai 

pembilang. 

Pada RSU Haji Surabaya, juga telah menggunakan dasar alokasi dalam 

pendistribusian biaya. Dasar alokasi tersebut meliputi : 

a. Luas lantai 

Perhitungan luas lantai menggunakan satuan  M
2
 (meter persegi). 

b. Jumlah Pegawai 

Satuan yang digunakan adalah per orang. 

c. Porsi Makanan 

Porsi makanan adalah jumlah porsi makanan yang dikeluarkan Instalasi gizi. 

d. Laundry 

Laundry pada RSU Haji Surabaya dalam menghitung jumlah cucian dengan 

menggunakan satuan potong. 

e. Pemakaian elektrik 

Satuan yang digunakan adalah watt. 

f. Obat dan Bahan Habis Pakai 

Satuan yang digunakan adalah Rupiah. 

 

2. Faktor-faktor Yang Menentukan Tarif Sewa Kamar Rawat Inap 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan tarif pada RSU Haji Surabaya 

adalah sebagai berikut: 

a. faktor biaya dan dasar alokasi dalam penentuan Unit Cost. 

b. Biaya yang ditanggung bersama  

c. Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan kamar rawat inap  

d. Peraturan Pemerintah  

e. Keputusan direksi (pricing policy)  

 

3. Langkah-langkah Perhitungan Tarif Sewa Kamar Rawat Inap 

Jasa Sarana   =   

Biaya Bahan  xxx 

Biaya (Alkes) xxx + 

Total Biaya xxx 

Unit Cost           xxx + 

Total xxx 

Pricing Policy* xxx +  

 Jasa Sarana xxx 

*Pricing Policy 15 persen dari total unit cost ditambah total biaya dari setiap kelas. 

Tarif  Pelayanan  = Jasa Sarana + Jasa Pelayanan 

Tarif Sewa Kamar Rawat Inap = (100 persen x Jasa Sarana ) + (0 persen x Jasa 

Pelayanan). 
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4. Analisis Metode Double Distribution Pada Perhitungan Tarif Sewa 

Kamar Rawat Inap 

Perhitungan tarif sewa kamar rawat inap pada RSU Haji Surabaya 

menggunakan Double Distribution untuk menghitung unit cost kelas I,  II dan 

kelas VIP, sedengakan untuk kelas III menggunakan PERGUB JATIM No. 9 

Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Daerah 

Provinsi Jawa Timur. Perhitungan menggunakan software dan sampai tahun 2015 

perhitungan tarif dengan menggunakan unit cost tahun 2010. 

  

VI. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Dasar perhitungan tarif menggunakan unit cost dengan metode double 

distribution  

b. Faktor yang berpengaruh pada perhitungan tarif:  

Faktor biaya dan alokasi, biaya ditanggung bersama, biaya langsung, PP, 

Keputusan direksi  

c. Perhitungan : (biaya bahan + alkes + unit cost) + pricing policy x total  

d. Metode Double distribution digunakan untuk menghitung unit cost pada 

kamar kelas I, II, dan  VIP. kelas III sesuai dengan PERGUB JATIM no 9 

Tahun 2010. 

 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Adapun saran yang diberikan 

adalah sebagai berikut: 

a. Rumah Sakit Umum Haji Surabaya 
Adapun saran yang diberikan kepada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya di 

masa mendatang adalah: 

1. Pengarsipan data lebih diperbaiki, terutama data masa lalu yang sewaktu-

waktu dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh rumah sakit. 

2. Perlu ada pemisahan data atas biaya-biaya yang ditanggung bersama misal 

dengan pengalokasian biasa untuk tiap-tiap unit, agar dapat mempermudah 

dalam perhitungan dasar tarif dengan perhitungan menggunakan metode lain. 

3. Perlu ada pembaharuan atas perhitungan unit cost, jika memungkinkan 

pembaharuan dilakukan setiap tahun untuk memperoleh perhiutngan tarif 

pelayanan kesehatan yang lebih efektif. 

b. Peneliti Selanjutnya 
Demi perbaikan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya, adapun saran 

bagi peneliti selanjutnya : 

1. Proses pengambilan data sebaiknya dilaksanakan sebelum akhir tahun atau 

sebelum bulan desember, karena pihak rumah sakit pada saat akhir bula 

sedang sibuk dalam melaksanakan laporan pertanggungjawaban. 

2. Penelitian bisa lebih fokus pada biaya-biaya yang berhubungan dengan 

perhitungan unit cost pada masing-masing kamar rawat inap. 
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3. Melakukan komunikasi yang lebih efektif dan lebih aktif dalam melakukan 

penelitian demi memperoleh data yang sesuai dengan yang diharapkan untuk 

menunjang penelitian. 
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