
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan penulis telah 

dikemukakan dalam pembebenan yang dilakukan didasarkan atas 

kunjungan pasien untuk biaya langsung dan tidak langsung. Penentuan 

biaya langsung didasarkan pada persentase jumlah rawat inap yang 

menggunakan fasilitas rumah sakit yang dibebankan langsung kepada 

pasien yang bersangkutan dan biaya tidak langsung didasarkan atas 

persentase jumlah pasien rawat inap yang menggunakan fasilitas rumah 

sakit dengan menggunakan fasilitas penunjang yang digunakan secara 

bersama dengan pasien rawat jalan. maka ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

Biaya masing-masing kelas rumah sakit hasil dari perhitungan 

biaya rawat inap perkelas kamar rawat inap kelas I adalah Rp. 911.533 

dengan dasar jumlah hari rawat inap 1305 dan biaya rawat inap per tempat 

tidur adalah Rp 151.922 dengan jumlah tempat tidur 6 tempat tidur, kelas 

II adalah  Rp. 920.433 dengan dasar jumlah hari rawat inap 2326 dan biaya 

rawat inap per tempat tidur adalah Rp 102.270 dengan jumlah tempat tidur 

9 tempat tidur dan kelas III adalah Rp. 911.099 dengan dasar jumlah hari 

rawat inap 3821 dan biaya rawat inap per tempat tidur adalah Rp 60.740 

dengan jumlah tempat tidur 15 tempat tidur.  



 

 

5.2 Saran 

Selain simpulan di atas, penulis ajukan beberapa saran yang sekiranya 

dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain: 

1. Bagi perusahaan  

Sebaiknya rumah sakit mempertimbangkan untuk melakukan 

perhitungan biaya rawat inap  sebagai mana yang dijelaskan dalam 

skripsi ini. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

 Untuk penelitian selanjutnya, agar dapat lebih terperinci dalam 

hal menyajikan data-data atau informasi yang berkaitan dengan 

metode fungsional based costing sehingga hasil yang didapat 

akan menjadi lebih sempurna. 

  Penelitian selanjutnya juga dapat melakukan penelitian terkait 

perhitungan tarif rawat inap dapat juga menggunakan metode-

metode perhitungan biaya yang lainnya seperti menggunakan 

metode activity based costing. 

 

5.3 Kekurangan Penelitian 

Dikarenakan oleh kerahasiaan perusahaan, data yang digunakan perhitungan biaya 

pada penelitian ini hanya berdasarkan data hipotesa, sehingga tidak 

mencerminkan keadaan sesungguhnya. 


