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Analisis biya Rumah Sakit di Unit Elektromedik pada pelayanan rawat jalan 
RSJ Prof. Dr. Soeroyo Magelang selama ini bleum pernah dilakukan. 
Penetapan tarif tahun 2002 bleum menggambarkan proporsi yang seimbang 

antara sarana dengan jasa tindakan danjasa pelayanan sebagai insentif 

pegawai.  
 

Penelitian ini mempergunakan analisis biaya dengan metode distribusi ganda 

setelah selesai dilanjutkan dengan distribusi kedua yaitu dari unit penunjang 

ke unit pelayanan.  
 

Hasil analisis biaya dengan metode distribusi ganda menghasilkan biaya 

satuan total untuk masing-masing jenis pelayanan adalah EKG Rp. 254.078, 
SWD Rp. 196.891, US Rp. 206.216, ES Rp. 208.999, traksi Rp. 200.128, Laser 
Rp 286.207 dan terapi latihan Rp. 219.657. tingginya biaya satuan total ini 

menunjukkan bahwa unit elektromedik pada pelayanan rawat jalan belum 
beroperasi secara optimal dan efisien. Hal ini disebabkan karena rendahnya 

tingkat utilisasi untuk semua jenis pelayanan sedangkan besarnya CRR untuk 
EKG 36,23%, SWD 43,99%, US 42,80%, ES 36,23%, Traksi 45,13%, Laser 

29,71% dan terapi latihan 34,97%. Hasil dari simulasi tariff menghasilkan 
besarnya tariff yang bisa direkomendasikan untuk masing-masing jenis 

pelayanan EKG Rp. 14.000, SWD Rp. 12.250, US Rp 14.875, ES Rp 13.125, 
Traksi 12.250, Laser 13,125 dan Terapi Latihan Rp. 8.750. besarnya usulan 
tariff tersebut belummemasukan jasa tindakan.  

 

Tariff yang akan direkomendasikan ada yang lebih rendah atau sedikit lebih 
dari tariff rumah sakit pesaing. Disbanding dengan tariff tahun 2002 terjadi 
kenaikan tariff antara Rp. 750- 4000. Dengan dilakukannya analisis biaya di 

unit elektromedik maka tariff rawat jalan yang diberlakukan harus dibedakan 

dengan tariff rawat inap kelas III Adalah, oleh karena dimungkinkan ATP dan 
WTP pasien rawat jalan lebih tinggi dari pasien rawat inap, maka perlu 
dilakukan survei untuk mengetahui ATP dan WTP masyarakat Kota Magelang 

dan sekitarnya.  
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