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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tarif pada sebuah layanan kesehatan harus diperhitungkan dengan 

tepat. Pemerintah terus berusaha mensukseskan sistem asuransi kesehatan 

(jaminan kesehatan nasional) saat ini dengan mewajibkan seluruh warga 

negara Indonesia menjadi peserta BPJS. Hal ini memberi dampak yang 

cukup bermakna pada penyedia layanan non pemerintah atau swasta. 

Beberapa hal yang mengalami perubahan secara langsung dan dirasakan 

oleh pihak swasta yaitu terlihat dalam sistem pembayaran jasa. Oleh sebab 

itu, tarif tindakan medis di rumah sakit pun akan menyesuaikan dengan tarif 

yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pelayanan Kesehatan swasta yang 

turut bergabung dalam sistem BPJS ini hendaknya lebih memperhatikan 

layanan yang telah berjalan selama ini.  

Insiden penemuan penderita penyakit Gagal Ginjal Kronik 

meningkat dua kali dalam 15 tahun terakhir. Salah satu terapi yang 

digunakan untuk menangani pasien dengan Gagal Ginjal Kronik adalah 

dengan melakukan terapi hemodialisis. Hemodialisis adalah suatu tindakan 

pembuangan racun dari ginjal dengan menggunakan terapi pengganti ginjal 

berupa mesin melalui mekanisme difusi dengan menggunakan perantara 

membrane semipermeable melalu mekanisme sirkulasi pembuangan racun 

diluar tubuh. Tindakan hemodialisis dilakukan dua sampai tiga kali per 
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minggu pada penderita gagal ginjal kronik. Tujuan tindakan hemodialisis 

ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Fungsi ginjal yang 

sudah rusak dapat digantikan oleh mesin hemodialisis ini. 

Pada tahun 2014, BPJS Kesehatan membayar klaim kasus GGK 

sebesar 2,2 triliun dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 2,7 triliun. Pada 

tahun 2017, terdapat 3.657.691 tindakan hemodialisis yang dijamin BPJS 

kesehatan dengan total biaya sebesar 3,1 triliun rupiah (BPJS, 2017). Hal 

ini terus meningkat sehingga penanganan GGK merupakan tantangan secara 

sisi ekonomi dan politik bagi pelayanan kesehatan. Menurut PMK No. 59 

tahun 2014, tarif dialisis Rumah Sakit Kelas D Regional satu adalah Rp 

812.100,00. Pada tahun 2016, PMK direvisi menjadi PMK No. 52 tahun 

2016 dengan tarif dialisis Rumah Sakit Kelas D regional satu menjadi Rp 

737.700,00. 

Kendali biaya merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan 

dalam seluruh pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan 

hemodialisis. Untuk mengendalikan biaya, manajemen pelayanan kesehatan 

memerlukan sistem perhitungan biaya dan akuntansi serta finance yang 

tepat dan detail serta spesifik, khususnya mengenai metode penghitungan 

penentuan biaya, dalam rangka menghasilkan informasi biaya yang akurat. 

Hal ini akan berhubungan dengan biaya pada aktivitas pelayanannya. 

Selama ini yang dilakukan adalah pelayanan kesehatan hanya 

menggunakan sistem penghitungan biaya tradisional untuk menentukan 

harga pokoknya. Penentuan harga pokok ini dikawatirkan tidak 
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mencerminkan aktivitas yang spesifik. Hal ini dikarenakan banyaknya 

kategori yang bersifat tidak langsung dan fixed cost. 

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan terutama di 

bidang akunting, lahirlah suatu sistem penentuan harga pokok berdasarkan 

aktivitas. Sistem akuntansi ini disebut Activity Based Costing. Dalam 

metode Activity Based Costing ini, suatu biaya timbul disebabkan karena 

adanya aktivitas yang dihasilkan. 

Terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai BPJS, maka perlu 

dianalisis mengenai kendali mutu dan kendali biaya pada pelayanan HD 

melalui perhitungan unit cost agar pelayanan HD ini bisa lebih optimal 

dalam menyusun dan menggunakan anggaran yang tersedia. Penetapan unit 

cost berbasis aktifitas perlu untuk membantu pihak rumah sakit menyusun 

tarif tindakan medis.  

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini diberi judul 

“Analisis Perhitungan Unit Cost Pelayanan Hemodialisis dengan Metode 

Activity Based Costing (Studi Kasus di Klinik Hemodialisis Cipta Husada)” 

 

1.2  Rumusan Masalah  

1) Pada saat ini belum ada standard atau pedoman umum perhitungan biaya 

unit cost pada klinik hemodialisis yang menerima anggaran BPJS dari 

pemerintah. 

2) Sistem perhitungan dana hanya didasarkan hanya pada fixed cost dan 

sistem perhitungan cost masih bersifat sederhana sehingga 
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menyebabkan hasil pengelolaan dana BPJS belum mampu dianggarkan 

secara optimal. 

3) Perhitungan harga pokok jasa secara tradisional dinilai tidak 

menghasilkan perhitungan biaya yang akurat karena pembebanan biaya 

hanya menggunakan basis unit yang kurang representative. Sementara 

itu, Activity Based Costing dinilai lebih akurat karena menggunakan 

aktivitas sebagai pemacu untuk menentukan besarnya konsumsi biaya.  

4) Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana penetapan harga pokok jasa Hemodialisis dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan Activity Based Costing. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perhitungan tarif berdasarkan unit cost 

metode ABC pada pelayanan HD di klinik Hemodialisis Cipta 

Husada. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Untuk menghitung akurasi biaya per aktivitas yang terlibat 

dalam tindakan hemodialisis dan mengidentifikasikan aktivitas-

aktivitas yang perlu diefisiensikan. 

2) Untuk mengetahui selisih unit cost dibawah metode ABC 

terhadap BPJS yang berlaku pada pelayanan HD. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah 

pengetahuan yang berkaitan dengan analisis perhitungan unit cost di 

klinik HD Cipta Husada. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Untuk Klinik 

Memberikan gambaran berapakah unit cost tindakan 

hemodialisis, dan untuk memberikan perhitungan dan 

perbandingan terhadap kesesuaian tarif yang berlaku. Serta 

memberikan informasi berapa selisih unit cost dengan tarif 

BPJS. 

2) Untuk Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan tambahan dan masukan terutama 

mengenai topik perhitungan unit cost di bidang pelayanan 

kesehatan HD. 

3) Untuk Peneliti 

Meneliti dan mendapat pengalaman menganalisa 

perhitungan unit cost pelayanan HD. 
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4) Untuk Penelitian Selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai sumber pengembangan penelitian 

selanjutnya untuk menghitung Analisa standard unit cost 

hemodialisis. 
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