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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat 

deskripsi secara sistematis, akurat, dan factual mengenai fakta-fakta dan 

sifat-sifat objek tertentu. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 

secara intensif mengenai kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. 

 

3.2    Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah: 

a. Data Kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. 

Data kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau 

bentuk uraian yang berupa gambaran umum perusahaan dan struktur 

organisasi, Kuncoro (2009, p. 145). 

b. Data Kuantitatif adalah data yang diukur dalam skala numerik. Data 

kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka, berupa 

data-data biaya produksi dan data banyaknya jumlah produksi, Kuncoro 

(2009, p. 145). 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini: 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian. Data jenis ini 

diperoleh dari observasi, wawancara, dan konsultasi terhadap pihak-

pihak yang bersangkutan. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis 

berupa data laporan keuangan rumah sakit khususnya laporan rugi laba  

serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dalam penulisan ini. Data tersebut meliputi: data biaya tetap, data 
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biaya variabel, data pendukung jumlah pasien rawat inap, data 

pendukung lama hari pasien, data pendukung jumlah dan luas kamar 

rawat inap, dan data tarif konsumsi tiap kelas. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah  

dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data, catatan-catatan, dan 

dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan kebutuhan penelitian 

untuk kemudian diolah sebagai bahan penelitian. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel ini menggunakan sebuah model variabel penelitian yaitu variabel 

independen yaitu penerapan activity based costing dan yang menjadi 

variabel dependen adalah tarif jasa rawat inap RSUD dimana Variabel ini 

saling berkaitan untuk mengetahui hasil perhitungan tarif rawat inap dengan 

menggunakan activity based costing system.  

 

3.5 Metode Analisis 

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu 

menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi dan variabel yang 

timbul di masyarakat, yang menjadi obyek penelitian, berdasarkan apa yang 

terjadi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis tarif rawat inap rumah sakit saat ini. 

2. Menetapkan metode biaya berdasarkan activity based costing yaitu : 

a. Mengidentifikasi biaya dan aktivitas sumber daya. Langkah pertama 

dalam merancang activity based costing system, adalah melakukan 
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analisis aktivitas untuk mengidentifikasi biaya sumber daya dan 

aktivitas perusahaan. 

b. Membebankan biaya sumber daya pada aktivitas. ABC 

menggunakan penggerak biaya konsumsi sumber daya untuk 

membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Karena aktivitas 

memicu timbulnya biaya dari sumber daya yang digunakan dalam 

operasi, suatu perusahaan harus memilih penggerak biaya konsumsi 

sumber daya berdasarkan hubungan sebab-akibat. 

c. Membebankan biaya aktivitas pada objek biaya. Langkah terakhir 

adalah membebankan biaya aktivitas atau tempat penampungan 

biaya aktivitas pada output berdasarkan penggerak biaya konsumsi 

aktivitas yang tepat. Output adalah objek biaya dari aktivitas yang 

dilakukan perusahaan atau organisasi. 

3. Dengan melakukan langkah pada poin b maka dapat diketahui tarif rawat 

inap activity based costing yang akurat. 

4. Membandingkan tarif inap rumah sakit berdasarkan ABC dengan 

realisasinya. 

 




