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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kemajuan yang sangat pesat pada dunia usaha dewasa ini tidak terlepas 

dari kemajuan tekhnologi diberbagai bidang kehidupan yang telah memicu 

terciptanya lingkungan industri yang maju. Dengan adanya kemajuan yang 

sangat pesat pada dunia usaha tersebut akan mendorong perekonomian, baik 

tingkat nasional maupun tingkat international untuk menuju era perdagangan 

bebas, yang tentu saja hal tersebut akan berdampak pada peningkatan 

persaingan bisnis yang semakin kuat. Indonesia saat ini dihadapkan dengan 

semakin luasnya bentuk kerjasama regional khususnya dibidang ekonomi dan 

perdagangan international. Salah satu bentuk kerjasama yang sedang 

berlagsung pada saat ini adalah MEA, yang membuka luas pasar arus Ekspor-

Impor barang maupun jasa ataupun investasi antar negara ASEAN. Berkaitan 

dengan telah dilaksanakannya MEA maka persaingan perekonomian ASEAN 

akan semakin luas dan ketat.  

Dalam hal ini, MEA ini dapat menjadi peluang atau tantangan bagi 

perusahaan yang ada di Indonesia. Peningkatan persaingan ini tidak hanya 

terjadi dibidang industri barang/produk saja melainkan juga telah merambah 

pada industri jasa. Demi menjaga kelangsungan hidup perusahaan, visi 

mempertahankan dan meningkatkan prestasi dan prestise sangat dibutuhkan. 

Untuk itu setiap perusahaan akan berorientasi pada peningkatan perolehan 

laba yang optimal sebagai visi pengembangan usahanya.  
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Berdasarkan fenomena ditahun 2014, menurut sekretaris Persatuan Hotel 

dan Restoran Indonesia (PHRI), Perry Markus bahwa “kondisi sekarang, 

terlihat ada persaingan harga yang tidak sehat di Bali”. Ia menjelaskan hal ini 

berawal dari adanya ketimpangan antara pembangunan hotel yang tidak 

sebanding dengan tingkat hunian kamar (okupancy). Artinya, pasokan jumlah 

kamar sangat tumbuh pesat di Bali, sedangkan jumlah konsumen cenderung 

melambat. Sehingga banyak kamar-kamar hotel yang kemudian kosong, 

bahkan data Indonesia Property Watch (PWI) Tingkat okupancy hotel di Bali 

hanya 60%. kondisi hotel dengan kamar yang penuh terjadi saat puncak 

musim liburan, maka dari itu pada beberapa hotel mulai timbul persaingan 

tidak sehat terutama disis harga. Agar dapat menarik tamu untuk mengisi 

kamar-kamar tersebut, mereka membanting harga tarif kamar. (Sumber 

:http://www.berita-hotel-di_bali menjamur, picu-perang-tarif-harga, 

2/8/2016) 

Selain itu, menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia 

(PHRI) Riau Ondi Sukmara di Pekanbaru, Minggu (28/9/2014), “Hotel yang 

sudah eksis tidak mampu mengikuti keinginan konsumen terhadap kualitas 

kamar serta fasilitasnya, sementara hotel baru muncul dengan fasilitas lebih 

baik dari hotel lama dengan harga yang sama dan konsumen lebih 

memilihnya," Menurutnya juga, persaingan harga kamar tidak lagi bisa 

dihindari karena ketersediaan kamar sudah kelebihan penawaran sementara 

tamu yang berkunjung belum menunjukan peningkatan yang signifikan. 

Selain itu hotel memerlukan biaya yang cukup besar untuk operasional seperti 

http://www.berita-hotel-di_bali/
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biaya listrik, pajak, gaji karyawan, perawatan kamar, fasilitas hotel dan 

lainnya."Tingkat hunian hotel di Pekanbaru itu 50% diisi oleh kegiatan 

pemerintah. Menurutnya, persaingan harga kamar tidak lagi bisa dihindari 

karena ketersediaan kamar sudah kelebihan penawaran sementara tamu yang 

berkunjung belum menunjukan peningkatan yang signifikan. Dia 

menambahkan tingkat hunian hotel pada triwulan ketiga ini mencapai 67%, 

pada akhir pekan bisa mencapai 70% dan ini sudah maksimal, kondisi ini 

berpotensi untuk turun lagi menjelang akhir tahun jika tidak ada kegiatan 

pemerintahan."Hotel bintang dua dan tiga mampu bertahan karena adanya 

kegiatan pemerintahan seperti kegiatan pelatihan dan seminar. Jika pada 

Oktober, November dan Desember tidak ada kegiatan yang dilakukan 

Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kota Pekanbaru maka otomatis 

berpengaruh signifikan pada tingkat hunian hotel," tambahnya. Dia 

menjelaskan rendahnya tingkat hunian hotel di Pekanbaru dan Riau secara 

umum karena tidak adanya daya tarik pariwisata yang bisa mendatangkan 

wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Jika pun ada tamu hotel itu 

hanya untuk urusan bisnis yang menginap 1-2 hari. "Tidak ada daya tarik 

wisata untuk wisatawan datang ke Pekanbaru, kota ini memang kita akui 

bersih tapi potensi wisatanya apa yang bisa kita berikan pada tamu hotel tidak 

ada, begitu juga di kabupaten kota jarak tempuh jauh sampai disana dan tidak 

tau apa yang bisa dilihat," katanya. Harga kamar hotel di Pekanbaru 

dinilainya merupakan paling murah dibandingkan ibu kota provinsi yang ada 

di Pulau Sumatera, namun karena tidak adanya daya tarik wisata, kota 
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Pekanbaru tidak menjadi pilihan wisatawan untuk berkunjung. Akibatnya, 

Pada triwulan ketiga 2014 empat hotel di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 

"gulung tikar" dan akan dijual yakni Hotel Bunda, Hotel Asean, Hotel 

Taskurun dan Hotel Gemini disebabkan oleh persaingan tarif yang ketat di 

antara sesama hotel sejenis. (Sumber :http://kabar24.bisnis.com/tarif-kamar-

4-hotel-di-pekanbaru-gulung-tikar, 2/8/2016) 

Oleh karena itu, Kondisi seperti ini mengharuskan perusahaan untuk 

mampu bersaing. Agar dapat bersaing dalam pasar bebas, maka manajemen 

perusahaan harus mampu mengelola seluruh potensi yang ada pada 

perusahaan secara efektif dan efisien.  

Pemahaman orang mengenai penentuan tarif produk dan jasa merupakan 

refleksi kemampuan suatu organisasi dalam memproduksi barang dan jasa 

masih sedikit. Semakin tinggi kemampuan mengelola biaya (cost), maka akan 

semakin baik produk dan jasa yang ditawarkan pada pelanggan baik dari sisi 

harga maupun kualitas.  

Usaha yang dapat ditempuh oleh perusahaan salah satunya  adalah 

dengan mengendalikan faktor-faktor internal perusahaan, seperti 

mengendalikan biaya, tanpa harus mengurangi kualitas dan kuantitas produk 

yang telah ditetapkan. Pengendalian biaya akan lebih efektif bila biaya-biaya 

diklasifikasikan dan dialokasikan secara tepat. Semakin menjamurnya 

perusahaan jasa terutama yang bergerak di bidang pariwisata dan perhotelan, 

menyebabkan semakin ketatnya persaingan antar hotel. Keberhasilan dalam 

http://kabar24.bisnis.com/tarif-kamar-4-hotel-di-pekanbaru-gulung-tikar
http://kabar24.bisnis.com/tarif-kamar-4-hotel-di-pekanbaru-gulung-tikar
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memenangkan persaingan tersebut ditentukan oleh beberapa hal antara lain 

quality, services dan price.  

Services adalah kuantitas atau ragam pelayanan yang disediakan pihak 

hotel terhadap pelanggannya misalnya fasilitas kolam renang, restoran, fitness 

center, bar, dan lain sebagainya. Quality merupakan kualitas pelayanan 

terhadap konsumen, hal ini lebih menekankan pada kepuasan konsumen 

terhadap suatu jenis pelayanan. Kebersihan kolam yang selalu terjamin, rasa 

masakan yang sesuai dengan selera konsumen, alat-alat kebugaran yang 

lengkap dan berfungsi dengan baik, keramahan karyawan hotel merupakan 

contoh dari kualitas pelayanan yang disediakan pihak hotel terhadap tamu 

atau konsumennya.  

Selain quality dan services, price merupakan faktor yang sangat 

berpengaruh dalam perebutan hati para konsumen maupun calon konsumen. 

Price adalah jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh konsumen atas 

pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel atau penyedia jasa. Jika ada 

perbandingan antara beberapa hotel dengan quality dan services yang sama 

dalam hal penentuan harga dan mengabaikan faktor loyalitas konsumen 

terhadap produsen atau penyedia jasa, konsumen akan cenderung memilih 

hotel yang lebih murah.  

Agar tercapai hal tersebut, maka perusahaan dituntut untuk bisa 

menjalankan manajemen perusahaannya agar menjadi efisien dan kompetitif. 

Semakin tinggi tingkat persaingan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

industri yang sama, maka tingkat persaingan akan semakin ketat. Oleh karena 
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itu diperlukan strategi-strategi perusahaan yang bisa memenangkan 

perusahaan dalam persaingan. Salah satu strategi yang digunakan untuk bisa 

memenangkan dalam persaingan adalah penekanan harga jual produk. 

Dengan harga jual yang semakin rendah, maka tingkat penjualan produk 

menjadi tinggi.  

Penentuan tarif mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

menentukan harga jual produk/jasa. Penetapan biaya yang lebih tepat akan 

menghasilkan harga pokok produksi/jasa yang lebih akurat. Oleh karena itu, 

perusahaan harus benar-benar serius menangani penentuan tarif 

produk/jasanya. Dalam perhitungan biaya produk untuk menentukan tarif 

produks/jasa masih banyak perusahaan yang menggunakan sistem tradisional 

yaitu: metode full costing (Mulyadi :2009).  

Dalam sistem akuntansi tradisional, pembebanan biaya produksi 

dilakukan atas biaya langsung dan tidak langsung yang berhubungan dengan 

produk. Secara tradisional, pembebanan biaya atas biaya tidak langsung 

dilakukan dengan menggunakan dasar pembebanan secara menyeluruh atau 

per departemen. Hal ini akan menimbulkan banyak masalah karena produk 

yang dihasilkan tidak dapat mencerminkan biaya yang sebenarnya diserap 

untuk menghasilkan produk tersebut. Sebagai akibatnya akan muncul produk 

under costing dan produk over costing. 

Hal inilah yang mendasari dikembangkannya metode Activity Based 

Costing (ABC). Metode Activity Based Costing (ABC) adalah suatu metode 

perhitungan yang sederhana dalam menentukan tarif produk/jasa dengan 
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dasar bahwa aktivitaslah yang menyebabkan biaya itu timbul, bukan dari 

produk dan produklah yang mengkonsumsi aktivitas.  

Dalam Activity Based Costing (ABC), biaya-biaya tidak dapat langsung 

dapat ditentukan melalui aktivitas yang dilaluinya dan biaya untuk masing-

masing aktivitas tesebut kemudian dibebankan produk atas dasar konsumsi 

yang masing-masing produk pada aktivitas.  

Metode Activity Based Costing mampu menyediakan informasi 

perhitungan biaya yang lebih baik dan dapat membantu manajemen 

perusahaan dalam mengelola perusahaan secara efisien serta memperoleh 

pemahaman yang lebih baik atas keunggulan, dan kelemahan perusahaan. 

Sehingga dengan menggunakan metode Activity Based Costing dapat 

menyajikan informasi dalam menentukan tarif produk/jasa secara cermat dan 

akurat bagi kepentingan manajemen.  

Hotel Resty Menara berdiri pada tanggal 12 November 1990 yang 

terletak di jalan Sisingamangaraja Kota Pekanbaru dengan jumlah 120 kamar. 

Dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, pihak hotel menyediakan jenis 

penyewaan kamar dan fasilitas yang bervariasi sesuai dengan harga yang 

diberikan. Berikut disajikan Tabel 1.1 jenis, harga dan fasilitas kamar di 

Hotel Resty Menara Pekanbaru.  

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Tabel 1.1 : Jenis Kamar, Harga dan Fasilitas 

 

No Jenis Kamar Harga (Rp) Fasilitas 
1. Andalas Suite 1.000.000 a. Double Bed 

b. AC 

c. TV  

d. Kulkas 

e. 2 Telepon pribadi 

f. Dispenser 

g. Shower dan Bath up 

h. Ruang tamu  

i. Hair Dryer 

j. Hand Dryer 
2. Junior Suite 850.000 a. Double Bed 

b. AC 

c. TV 

d. Kulkas 

e. Dispenser 

f. Shower dan Bath up 
3. Executive 700.000 a. Twin Bed 

b. AC 

c. TV 

d. Telepon 

e. Dispenser 

f. Kulkas 

g. Shower 
4. Standard 436.000 a. Twin Bed 

b. AC 

c. TV 

d. Telepon 

e. Dispenser 

f. Shower 
        Sumber: Hotel Resty Menara Pekanbaru, 2017 

 

Tabel 1.2: Tarif Kamar Resty Menara Hotel  

Pekanbaru Tahun 2017 

 

Jenis Kamar Room Rate (Rp.) 
Andalas Suite 1.000.000 
Junior Suite 850.000 
 Executive 700.000 
Standard 436.000 

       Sumber: Hotel Resty Menara Pekanbaru, 2017 
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Oleh karena itu, penggunaan metode Activity Based Costing ini 

merupakan alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk 

mendapatkan informasi akuntansi yang relevan dalam keragaman kondisi 

agar lebih efektif, tepat, dan akurat. Serta, sistem ABC ini menurut harapan, 

dapat diterapkan pada Grand Central Hotel Pekanbaru tentunya disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi manajemen perusahaan. Manajemen memerlukan 

informasi untuk memungkinkan mereka melakukan pengelolahan terhadap 

berbagai aktivitas dalam menghasilkan cost object. Oleh karena itu 

manajemen harus mampu mengelola sumber daya dengan melakukan 

perancangan kembali sistem akuntansi manajemen yang mampu 

mencerminkan sumber daya dalam aktivitas produk/jasa.  

Setelah memperhatikan karakteristik spesifikasi jenis kamar, pelayanan, 

serta potensi persaingan maka salah satu upaya untuk meningkatkan efesiensi 

biaya pada Grand Central Hotel Pekanbaru adalah dengan menentukan tarif 

produk/jasa secara tepat. Oleh karena itu, Cara yang ditempuh perusahaan 

untuk menentukan tarif produk/jasa secara akurat dan efektif adalah dengan 

menggunakan konsep Activity Based Costing (ABC) system.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis 

tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “ANALISIS PENERAPAN 

METODE ACTIVITY BASED COSTING DALAM MENENTUKAN 

TARIF SEWA KAMAR PADA RESTY MENARA HOTEL 

PEKANBARU”.  
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana penerapan metode Activity Based Cossting (ABC) dalam 

menentukan tarif sewa kamar pada Resty Menara Hotel Pekanbaru tahun 

2017?  

2. Bagaimana perbandingan harga sewa kamar hotel yang sudah ada  dengan 

harga sewa kamar hotel sesudah diterapkannya metode Activity Based 

Cossting (ABC) pada Resty Menara Hotel Pekanbaru tahun 2017? 

1.3  Batasan Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis perlu untuk melakukan pembatasan masalah. 

Berdasarkan judul, yaitu “Analisis Penerapan Metode Activity Based Costing 

Dalam Menentukan Tarif Sewa Kamar Pada Resty Menara Hotel Pekanbaru”, 

maka batasan masalah yang penulis bahas adalah membandingkan tarif sewa 

kamar hotel yang sudah ada dengan harga sewa kamar hotel sesudah 

diterapkannya metode Activity Based Cossting (ABC) pada Resty Menara 

Hotel Pekanbaru tahun 2017. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan yang telah didefenisikan diatas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk membantu pihak management hotel dalam penerapan Activity Based 

Costing (ABC) untuk menentukan Tarif Sewa Kamar Pada Resty Menara 

Hotel Pekanbaru tahun 2018 
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2. Untuk membandingkan harga sewa kamar hotel yang sudah ada dengan tarif 

sewa kamar hotel sesudah di terapkannya metode Activity Based Cossting 

(ABC) pada Resty Menara Hotel Pekanbaru tahun 2017 apakah lebih akurat 

dan efisien atau tidak. 

1.5  Manfaat Penelitian  

Penulis melakukan penelitian ini dengan harapan agar penelitian ini 

berguna bagi semua pihak antara lain: 

1. Bagi penulis, bahwa penelitian ini dapat dijadikan perbandingan antara 

teori yang didapat dibangku kuliah dengan praktek yang terjadi di 

lapangan. 

2. Bagi perusahaan, agar dapat  membantu pihak management  hotel dalam 

memahami pentingnya penerapan Activity-Based-Costing (ABC) dalam 

menentukan  tarif sewa kamar hotel. Untuk mengetahui perbandingan  tarif 

sewa kamar hotel yang sudah ada dengan tarif sewa kamar hotel sesudah 

diterapkannya metode Activity-Based-Costing (ABC) apakah lebih akurat 

dan efisien atau tidak. Serta diharapkan penelitian ini dapat sebagai 

masukan untuk meningkatkan kinerja dan menentukan suatu strategi 

perusahaan khususnya dalam mengoptimalkan fungsi dan peranan 

informasi.   

3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai 

bahan acuan dan tambahan informasi bagi pembaca maupun pihak pihak 

yang berkepentingan terhadap masalah yang dibahas. 
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1.6   Jenis dan Sumber Data  

1.6.1 Jenis Data  

Jenis data yang digunakan ada dua yaitu: 

1. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari dalam perusahaan. Bukan 

dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk lisan maupun tertulis 

seperti gambaran umum perusahaan, prosedur-prosedur perusahaan, dan 

pembagian tugas masing-masing departemen dalam perusahaan.  

2. Data Kuantitatif, yaitu data atau informasi yang diperoleh dari 

perusahaan dalam bentuk angka-angka, seperti : laporan biaya-biaya 

yang terkait dalam menentukan tarif harga kamar hotel tahun 2017, dan 

lain-lain.  

1.6.2  Sumber data  

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas: 

1. Data primer 

Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan pengamatan 

secara langsung pada perusahaan serta melakukan wawancara langsung 

dengan pihak pimpinan dan sejumlah personil yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini.  

2. Data sekunder 

Data sekunder  yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengumpulkan 

dokumen-dokumen serta arsip-arsip perusahaan yang ada kaitannya 

dengan dengan penulisan ini. 
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1.7  Objek Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di salah satu hotel berbintang yang ada di 

Pekanbaru, yaitu : Resty Menara Hotel Pekanbaru yang terletak di jalan 

Sisingamangaraja Pekanbaru-Riau 28287, Indonesia. 

 

1.8  Waktu Penelitian  

 Waktu penelitian dimulai dari awal Januari 2018 sampai dengan selesai. 

 

1.9  Metode Pengumpulan Data  

 Metode pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah  

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan 

kepustakaan, dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penulisan 

ini.  

2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan teknik :  

a. Observasi, yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan mengadakan 

pengamatan secara langsung dalam perusahaan untuk mendapatkan 

data-data yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yang 

dilakukan.  

b. Wawancara, yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan 

mengadakan wawancara atau tanya-jawab dengan pihak perusahaan 

yang ditunjuk atau pejabat berwenang yang ada hubungannya dengan 

data-data dan biaya tersebut yang akan dibahas dalam penelitian ini.  
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1.10  Tekhnik Analisis Data 

Analisis Deskriptif merupakan suatu metode yang bertujuan 

menguraikan, membandingkan, memberikan gambaran perusahaan dan 

menerangkan suatu data kemudian dianalisis sehingga dapat membuat 

kesimpulan sesuai dengan informasi dan data yang telah ada. Analisis 

Perhitungan Tarif Sewa Kamar Resty Menara  Hotel Pekanbaru 

Menggunakan Metode ABC : 

1. Menganalisis tarif sewa kamar hotel saat ini.  

2. Mengidentifikasi biaya berdasarkan aktivitas 

3. Mengidentifikasi cost driver 

4. Membebankan biaya ke produk menggunakan tarif cost driver dan 

aktivitas  

5. Membandingkan metode perhitungan hotel yang lama dengan metode   

Activity Based Costing.  

 

1.11  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulis akan dilakukan sesuai dengan kerangka proposal 

yang diuraikan sebagai berikut : 

BAB I :   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Merupakan bab yang menguraikan tentang beberapa konsep dasar 

sebagai landasan teori  dan tinjauan kepustakaan yang 

diperlakukan sehubungan dengan pembahasan masalah, 

Penelitian terdahulu penelitian dan kerangka pemikiran 

penelitian.  

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Yaitu menjelaskan tentang gambaran umum dari Resty Menara 

Hotel Pekanbaru, baik profil perusahaan, Visi dan Misi dan 

struktur organisasi, di Resty Menara Hotel Pekanbaru. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bab pembahasan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang telah 

dijelaskan sebelumnya dan menggunakan data yang telah diolah 

sesuai dengan metode penelitian yang digunakan dan landasan 

teori yang ada. 

BAB V   :   PENUTUP 

 Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari penulis yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan 

dimasa yang akan datang 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1  Pengertian Biaya  

Menurut Baldric Siregar (2013:36) biaya atau expense adalah cost barang 

atau jasa yang telah digunakan untuk memperoleh pendapatan. 

Menurut Mulyadi (2009:8) Dalam arti luas, “biaya adalah pengorbanan 

sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang 

kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu”. 

Sedangkan Daljono (2009) mengatakan bahwa “Biaya adalah suatu 

pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, untuk 

mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan 

keuntungan/manfaat pada saat ini atau masa yang akan datang”. 

Oleh sebab itu, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

biaya (cost) yang ditunjukkan masih akan memberikan manfaat di masa yang 

akan datang dan dicatat sebagai aktiva (asset) dan dicantumkan dalam neraca, 

sedangkan beban (expense) adalah biaya (cost) yang telah memberikan manfaat 

yang akan dimasukkan sebagai beban (expense) dan dicantumkan dalam laporan 

laba rugi. 

 

2.2 Pengertian Tarif  

Definisi Tarif adalah sejumlah moneter yang dibebankan atas barang atau 

jasa yang dijual atau diserahkan kepada pembeli atau pelanggan Supriyono 

(2001:350) dalam jurnal Muh Asyhari Rahmat (2013:10).  
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2.3 Sistem Tradisional 

2.3.1 Pengertian Sistem Tradisional  

Beberapa ahli menyebutkan beberapa konsep Sistem Tradisional yang 

berbeda-beda. Menurut Bastian Bustami (2009:23), sistem tradisional adalah 

dimana biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya 

overhead, pabrik baik biaya yang bersifat variabel maupun tetap, menjadi biaya 

produk. Sistem biaya tradisional mengasumsikan produk-produk dan volume 

produksi yang terkait merupakan penyebab timbulnya biaya, dengan kata lain 

sistem biaya tradisonal membuat produk individual menjadi fokus dari sistem 

biaya. 

Menurut Ray H. Garrison (2006: 293) bahwa dalam biaya akuntansi 

tradisional hanya biaya produksi yang dibebankan ke produk, bahkan biaya 

produksi yang tidak disebabkan oleh produk. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa akuntansi biaya tradisional merupakan penentuan kos produk 

dengan fokus ke biaya produksi. 

Menurut Hansen dan Mowen (2009) metode akuntansi biaya tradisional 

adalah, “Perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi membebankan biaya dari 

bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ke produk dengan menggunakan 

penelusuran langsung. Biaya overhead di lain pihak dibebankan dengan 

menggunakan penelusuran gerak dan alokasi”. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Tradisional 

adalah sistem penentuan Harga Pokok Produksi yang menggunakan dasar 
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pembebanan biaya sesuai dengan perubahan unit atau volume produk yang 

diproduksi.  

2.3.2 Kelebihan dan kelemahan sistem tradisional 

Sistem tradisional memiliki kelebihan dan kelemahan, yaitu: 

• Kelebihan Sistem Tradisional  

Untuk menentukan Harga Pokok Produksi dikemukakan oleh Cooper (1991) 

dalam Ratna Wijayanti (2011:29) maka ada beberapa kelebihan dari penerapan 

sistem tradisional, yaitu: 

• Mudah diterapkan 

Sistem Tradisional tidak banyak menggunakan pemicu biaya (Cost 

Driver) dalam membebankan Biaya Overhead Pabrik sehingga 

memudahkan dalam melakukan perhitungan Harga Pokok Produksi. 

• Mudah diaudit 

Pemicu biaya (Cost Driver) yang tidak banyak akan memudahkan 

auditor untuk melakukan audit.  

• Kelemahan Sistem Biaya Tradisional  

Menurut Rudianto (2013), dengan berkembangnya dunia tekhnologi, 

sistem biaya tradisional mulai dirasakan tidak mampu menghasilkan biaya produk 

yang akurat lagi. Hal ini karena lingkungan global menimbulkan banyak 

pertanyaan yang tidak dapat dijawab sistem akuntansi biaya tradisional, antara 

lain:  

• Berkaitan dengan biaya overhead, sistem akuntansi biaya tradisional 

terlalu memusatkan pada distribusi dan alokasi biaya overhead 
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ketimbang berusaha keras mengurangi pemborosan dengan 

menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah.  

• Sistem akuntansi biaya tradisional tidak mencerminkan sebab akibat 

biaya karena sering kali beranggapan bahwa biaya ditimbulkan oleh 

faktor tunggal, seperti volume produk atau jam kerja langsung.  

• Sistem akuntansi biaya tradisional sering kali menghasilkan informasi 

biaya yang terdistorsi sehingga mengakibatkan pembuatan keputusan 

yang justru menimbulkan konflik dengan keunggulan perusahaan.  

• Sistem akuntansi biaya tradisional menggolongkan biaya langsung dan 

tidak langsung serta biaya tetap dan biaya variabel hanya berdasarkan 

faktor penyebab tunggal, yaitu volume produk. Padahal dalam 

lingkungan tekhnologi maju, metode penggolongan tersebut menjadi 

kabur karena biaya dipengaruhi oleh berbagai aktivitas. Pool rate : 

Jumlah biaya cost pool Kapasitas activity driver  

• Sistem akuntansi biaya tradisional menggolongkan suatu perusahaan ke 

dalam pusat–pusat pertanggungjawaban yang kaku dan terlalu 

menekankan kinerja jangka pendek. 

• Sistem akuntansi biaya tradisional memusatkan perhatian pada 

perhitungan selisih biaya pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu 

perusahaan dengan menggunakan standar tertentu.  

• Sistem akuntansi biaya tradisional tidak banyak memerlukan alat-alat 

dan teknik-teknik yang canggih dalam sistem informasi, dibandingkan 

pada lingkungan tekhnologi maju. 
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• Sistem akuntansi biaya tradisional kurang menekankan pentingnya daur 

hidup produk. Hal ini dibuktikan dengan perlakuan akuntansi biaya 

tradisional terhadap biaya aktivitas perekayasaan serta penelitian dan 

pengembangan. Biaya-biaya tersebut diperlakukan sebagai biaya periode 

sehingga menyebabkan terjadinya distorsi harga pokok daur hidup 

produk 

 

2.4 Activity Based Costing System (ABC) 

2.4.1 Pengertian Activity Based Costing System (ABC) 

Carter K William (2009) mendefinisikan Activity Based Costing System 

(ABC System) adalah suatu sistem di mana tempat penampungan biaya overhead 

yang jumlahnya lebih dari satu dialokasikan menggunakan dasar yang 

memasukkan satu atau lebih faktor yang tidak berkaitan.  

Firdaus Ahmad Dunia (2012:318) Activity-Based Costing System atau 

sistem biaya berdasarkan aktivitas dapat didefinisikan sebagai suatu sistem 

pendekatan perhitungan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang 

ada di perusahaan. 

Activity Based Costing menurut Rudianto (2013) menyatakan bahwa : 

“Activity Based Costing adalah pendekatan penentuan biaya produk yang 

membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya oleh 

aktivitas. Dasar pemikiran pendekatan penentuan biaya ini adalah bahwa produk 

atau jasa perusahaan dilakukan oleh aktivitas, dan aktivitas yang dibutuhkan 

tersebut menggunakan sumber daya yang menyebabkan timbulnya biaya. 
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Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Activity Based 

Costing adalah metode perhitungan yang menerapkan konsep aktivitas akuntansi 

dengan tujuan menghasilkan perhitungan harga produk yang akurat. Tidak hanya 

informasi harga produk yang dihasilkan dalam sistem Activity Based Costing, tapi 

dalam sisi manajerial sistem Activity Based Costing juga memberikan informasi 

tentang biaya dan kinerja dari aktivitas dan sumber daya serta dapat menelusuri 

biaya-biaya secara akurat ke objek biaya selain produk. 

• Syarat Penerapan Sistem Activity Based Costing 

Penerapan Activity Based Costing System banyak digunakan pada 

perusahaan manufaktur, tetapi juga bisa digunakan pada perusahaan jasa, dengan 

beberapa ketentuan khusus yang disebabkan oleh karakteristik yang dimiliki 

perusahaan jasa itu sendiri. Menurut Brinker dalam Kaunang Brando (2013) 

karakteristik yang dimiliki perusahaan jasa, yaitu: 

• Output seringkali sulit didefinisi 

• Pengendalian aktivitas pada permintaan jasa kurang dapat didefinisi 

• Cost mewakili proporsi yang lebih tinggi dari total cost pada seluruh 

kapasitas yang ada dan sulit untuk menghubungkan antara output 

dengan aktivitasnya. Manfaat dari output itu sendiri kebanyakan tidak 

berwujud yang membuat perhitungan menjadi sulit, contohnya 

kecepatan suatu jasa, kualitas suatu informasi, pemuasan konsumen. 

Output pada perusahaan jasa tidak berwujud membuat perhitungan 

menjadi sulit. Meskipun sulit, penggunaan metode Activity Based 

Costing masih bisa diterapkan dalam proses bisnis untuk memperoleh 
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suatu keakuratan informasi biaya. Untuk menjawab permasalahan 

diatas, Activity Based Costing benar-benar dapat digunakan pada 

perusahaan jasa, setidak-tidaknya pada beberapa perusahaan.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan Activity Based Costing pada 

perusahaan jasa adalah: 

• Identifying and costing activities  

Mengidentifikasi dan menghargai aktivitas dapat membuka beberapa 

kesempatan untk pengoperasian yang efisien 

• Spesial challenger 

Perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur akan 

memiliki permasalahan-permasalahan yang serupa. Permasalahan itu 

seperti sulitnya mengalokasikan biaya ke aktivitas. Selain itu jasa tidak 

dapat menjadi suatu persediaan, karena kapasitas yang ada namun tidak 

dapat digunakan menimbulkan biaya yang tidak dapat dihindari. 

• Output diversity  

Perusahaan jasa juga memiliki kesulitan-kesulitan dalam mengidentifikasi 

output yang ada. Pada perusahaan jasa, diversity yang menggambarkan 

aktivitas-aktivitas pendukung pada hal-hal yang berbeda mungkin sulit 

untuk dijelaskan atau ditentukan.  

 

2.4.3 Klasifikasi Aktivitas  

Dalam penelitian Muh Akbar (2011:23) dikatakan Sistem Activity Based 

Costing (ABC) pada dasarnya mencari suatu metode atau cara untuk menghasilkan 

informasi biaya yang lebih akurat dengan melakukan identifikasi atas berbagai 
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aktivitas. Untuk mengidentifikasi biaya sumber daya pada berbagai aktivitas, 

perusahaan perlu mengelompokkan seluruh aktivitas menurut cara bagaimana 

aktivitas-aktivitas tersebut mengkonsumsi sumber daya. Sistem ABC membagi 

aktivitas kedalam 4 tingkatan, yaitu : 

• Aktivitas tingkat unit (Unit-Level Activities) 

Aktivitas ini dilakukan untuk setiap unit produksi. Biaya aktivitas 

berlevel unit bersifat proporsional dengan jumlah unit produksi. 

Sebagai contoh, menyediakan tenaga untuk menjalankan peralatan, 

karena tenaga tersebut cenderung dikonsumsi secara proporsional 

dengan jumlah unit yang diproduksi.  

• Aktivitas tingkat kelompok unit (Batch-Level Activities) 

Aktivitas dilakukan setiap kelompok unit diproses, tanpa 

memperhatikan berapa unit yang ada pada kelompok unit tersebut. 

Misalnya, pekerjaan seperti membuat order produksi dan pengaturan 

pengiriman konsumen adalah aktivitas berlevel kelompok unit. 

• Aktivitas pendukung produk/jasa (Product/Service-Sustaining 

Activities) 

Aktivitas ini mendukung produksi produk/jasa spesifik dan biasanya 

dikerjakan tanpa memperhatikan berapa batch atau unit yang 

diproduksi atau dijual. Aktivitas ini dilakukan karena dibutuhkan untuk 

menopang produksi setiap jenis produk/jasa yang berlainan. Sebagai 

contoh merancang produk atau mengiklankan produk.  
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• Aktivitas pendukung fasilitas (Facility-Sustaining Activities) 

Aktivitas ini tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan 

produk/jasa yang dihasilkan tetapi untuk mendukung organisasi secara 

keseluruhan. Pengelompokan untuk level ini sulit dicari hubungan 

sebab akibatnya dengan produk/jasa yang dihasilkan tetapi dibutuhkan 

untuk kelancaran kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan 

proses produksi barang/jasa. Contoh : biaya keamanan dan biaya 

kebersihan. 

2.4.4 Cost Driver 

Cost driver merupakan faktor yang dapat diukur dan digunakan untuk 

membebankan biaya ke aktivitas dan dari aktivitas ke aktivitas lainnya, produk, 

atau jasa. Menurut Rudianto (2006 : 275) cost driver adalah “faktor-faktor yang 

menyebabkan perubahan biaya aktivitas”.  

Dua jenis pemicu biaya yang dikenal adalah:  

• Pemicu Sumber Daya (Resource Driver) Pemicu sumber daya 

merupakan ukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas. 

Pemicu sumber daya yang digunakan untuk membebankan biaya 

sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas ke cost pool tertentu. 

• Pemicu aktivitas (Activity Driver) Pemicu aktivitas adalah ukuran 

frekuensi dan intensitas permintaan terhadap suatu aktivitas terhadap 

objek biaya. Pemicu biaya aktivitas digunakan untuk membebankan 

biaya dari cost pool ke objek biaya. 
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2.4.5 Mekanisme Pendesainan ABC System  

Dalam penelitian Muh Akbar (2011:25) dikatakan: 

• Tahap-tahap pembebanan biaya overhead pabrik pada ABC System adalah  

• Biaya overhead pabrik dibebankan pada aktivitas-aktivitas yang sesuai 

• biaya aktivitas tersebut dikelompokkan dalam beberapa cost pool yang 

homogen. 

• Menentukan tarif untuk masing-masing kelompok (cost pool). Tarif 

dihitung dengan cara membagi jumlah semua biaya didalam cost pool 

dengan suatu ukuran aktivitas yang dilakukan. Tarif pool ini juga 

berarti biaya per unit pemacu biaya (cost driver).  

    2. Tahap II  

Biaya-biaya aktivitas dibebankan ke produk berdasarkan konsumsi atau 

permintaan aktivitas oleh masing-masing produk. Jadi pada tahap ini biaya-

biaya tiap pool aktivitas ditelusuri ke produk dengan menggunaan tarif pool 

dan ukuran besarnya sumber daya yang dikonsumsi oleh tiap produk. Ukuran 

besarnya sumber daya tersebut adalah penyederhanaan dari kuantitas pemacu 

biaya dikonsumsi oleh tiap produk.  

Pada tahap pertama, aktivitas diidentifikasikan, biaya-biaya dibebankan 

kepada aktivitas, aktivitas yang berkaitan digabungkan menjadi satu kelompok, 

kelompok biaya sejenis dibentuk, dan tarif kelompok dihitung. Pada tahap 

kedua, setiap permintaan produk untuk sumber daya kelompok diukur dan 

biaya-biaya dibebankan kepada produk dengan menggunakan permintaan ini 

dan tarif kelompok yang mewakili. Namun, untuk menghindari kerancuan pada 
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konsep dasar sebaiknya menghindari setiap pembahasan detail dari beberapa 

langkah prosedur tahap pertama.  

Konsep ABC System, bahwa biaya produk ditimbulkan oleh aktivitas, 

baik aktivitas yang berkaitan dengan volume produk maupun aktivitas yang 

tidak berkaitan dengan volume produk. BOP merupakan biaya yang akan 

diatribusikan kepada produk berdasarkan pemicu biaya (cost drivers), bukan 

berdasarkan volume produk.  

Aktivitas merupakan tindakan yang berulang-ulang untuk memenuhi 

fungsi bisnis. Setiap aktivitas dapat ditentukan sebagai value added atau non 

value added. Kaplan (1991) dalam penelitian Muh Akbar (2011:36) 

menyatakan bahwa, sistem manajemen biaya mempunyai dua sisi pengukuran 

kinerja, yaitu finansial dan non finansial. Pengukuran kinerja yang bersifat 

finansial digunakan untuk pengukuran kinerja periodik dan untuk penentuan 

biaya produk yang akurat. Sedangkan pengukuran kinerja non finansial dapat 

digunakan untuk mengembangkan dan memperbaiki secara terus menerus 

proses produksi dengan mengurangi non value added time. Continuous 

improvement ini mengacu pada falsafah pengolahan bernilai tambah (value 

added manufacturing), yang mengacu pada kegiatan manufaktur yang terbaik 

dan sederhana, sehingga sistem manufaktur menjadi lebih efisien. 

2.4.6 Manfaat Activity Based Costing 

Dalam penelitian Dani Saputri (2012:19) dikatakan bahwa manfaat Activity Based 

Costing: 
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• Menyajikan biaya produk lebih akurat dan informatif, yang 

mengarahkan pengukuran profitabilitas produk lebih akurat terhadap 

keputusan strategi tentang harga jual, lini produk, pasar, dan 

pengeluaran modal. 

• Pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang dipicu oleh aktivitas, 

sehingga membantu manajemen meningkatkan nilai produk (product 

value) dan nilai proses (process value). 

• Memudahkan memberikan informasi tentang biaya relevan untuk 

pengambilan keputusan. 

Secara teori Activity Based Costing system dianggap dapat memberikan 

informasi dan kinerja yang lebih unggul dibandingkan sistem akuntansi biaya 

tradisional.  

2.4.7 Keuntungan dan Kelemahan Penggunaan Activity-Based Costing System  

Adapun Keuntungan Penggunaan Activity-Based Costing System menurut Daljono 

(2009) mengungkapkan bahwa penerapan metode Activity-Based Costing System 

memberikan beberapa keuntungan yaitu sebagai berikut :  

• Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. 

• Perbaikan secara terus menerus untuk mengurangi biaya overhead. 

• Memberikan kemudahan untuk menentukan biaya relevan.  

Disamping memiliki keuntungan, Activity-Based Costing System juga 

memiliki kelemahan atau kekurangan antara lain (Ray H Garrison, 2013):  

• Activity Based Costing System akan lebih mahal untuk 

diimplementasikan dan dikembangkan karena data yang berhubungan 
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dengan berbagai aktivitas harus dikumpulkan, diperiksa, dan 

dimasukkan ke dalam sistem secara berkala, sehingga dibutuhkan 

waktu yang relatif lama untuk mengimplementasikannya secara total. 

• Activity-Based Costing System mengubah aturan main dalam 

perusahaan. 

• Data Activity-Based Costing System dapat dengan mudah 

disalahartikan dan harus digunakan dengan hati-hati ketika mengambil 

keputusan.  

2.4.8 Metode Activity Based Costing pada Perusahaan Jasa  

Sistem kerja Activity Based Costing banyak diterapkan pada perusahaan 

manufaktur, tetapi juga dapat diterapkan pada perusahaan jasa. Penerapan metode 

Activity Based Costing pada perusahaan jasa memiliki beberapa ketentuan khusus, 

hal ini disebabkan oleh karakteristik yang dimiliki perusahaan jasa. Menurut 

Brinker (1993) dalam penelitian  Eka Novian Hidayat (2011:32), karakteristik 

yang dimiliki perusahaan jasa yaitu: 

• Output seringkali sulit didefinisi. 

• Pengendalian aktivitas pada permintaan jasa kurang dapat didefinisi. 

• Cost mewakili proporsi yang lebih tinggi dari total cost pada seluruh 

kapasitas yang ada dan sulit untuk menghubungkan antara output 

dengan aktivitasnya. Output pada perusahaan jasa adalah manfaat dari 

jasa itu sendiri yang kebanyakan tidak terwujud, contoh: kecepatan 

suatu jasa, kualitas suatu informasi, pemuasan konsumen. Output pada 

perusahaan jasa tidak berwujud membuat perhitungan menjadi sulit. 
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Sekalipun sulit, dewasa ini bisnis jasa menggunakan metode Activity 

Based Costing pada bisnisnya.  

2.4.9 Perbedaan antara Penentuan Tarif Tradisional dengan Metode Activity 

Based Costing  

Dalam penerapannya metode akuntasi biaya tradisional dengan 

Activity Based Costing System terdapat perbedaan. Menurut Amin Wijaya 

Tunggal (2012: 26-27) perbedaan dari kedua metode tersebut, yaitu sebagai 

berikut: 

• ABC menggunakan aktivitas-aktivitas sebagai pemacu untuk 

menentukan berapa besar setiap overhead tidak langsung dari setiap 

produk mengkonsumsikan. Sistem tradisional mengalokasi overhead 

secara arbitrer berdasarkan satu atau dua basis alokasi yang non 

representatif, dengan demikian gagal menyerap konsumsi overhead 

yang benar menurut produk individual. 

• Fokus ABC adalah pada biaya, mutu, dan fakor waktu. Sistem 

tradisional terutama memfokus pada kinerja keuangan jangka pendek, 

seperti laba, dengan cukup akurat. Apabila sistem tradisional digunakan 

untuk penetapan harga dan untuk mengidentifikasi produk yang, 

menguntungkan, angka-angkanya tidak dapat diandalkan/dipercaya 

• ABC membagi konsumsi overhead ke dalam empat kategori: unit, batch, 

produk, dan “penopang fasilitas (facility substaining)”. Sistem 

tradisional membagi biaya overhead kedalam unit dan “yang lain”. 
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Sebagai akibatnya, ABC mengkalkulasi konsumsi sumber daya, tidak 

semata-mata pengeluaran organisasional. 

• ABC mempunyai kebutuhan yang jauh lebih kecil untuk analisis varian 

daripada sistem tradisional, karena kelompok biaya (cost pool) dan 

pemacu (driver) jauh lebih akurat dan jelas, dan karena ABC dapat 

menggunakan biaya historis pada akhir periode untuk menghitung biaya 

aktual apabilamkebutuhan muncul. 

• Memerlukan masukan dari seluruh departemen. Persyaratan ini 

mengarah ke integrasi organisasi yang lebih baik dan memberikan suatu 

pandangan fungsional silang mengenai organisasi.  

2.5 Pengertian Hotel  

Berdasarkan wikipedia, Hotel berasal dari kata hostel, konon diambil 

dari bahasa Perancis kuno. Maknanya kira-kira, "tempat penampungan buat 

pendatang" atau bisa juga "bangunan penyedia pondokan dan makanan untuk 

umum". (sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Hotel, 25/8/2016). 

Sedangkan menurut A Sambodo & Bagyono (2006) “Perhotelan 

adalah bidang usaha yang berkembang seiring dengan kemajuan sektor 

pariwisata”.  

Dari pengertian hotel tersebut diatas (Rumekso, 2006:2) dapat disimpulkan 

bahwa: 

• Hotel adalah suatu usaha komersial 

• Hotel diperuntukkan bagi umum 

• Hotel mempunyai sistem pelayanan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Perancis
https://id.wikipedia.org/wiki/Hotel
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• Hotel menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada selama tamu 

tinggal di hotel, ia tentu memerlukan berbagai fasilitas, seperti telepon, 

mencucikan pakaian, TV, kolam renang dan lain-lain 

• Hotel memiliki fasilitas akomodasi (kamar), makan, dan minum. 

Berdasarkan jumlah kamarnya, hotel dibagi menjadi : 

• Hotel kecil, memiliki kamar dibawah 25 buah kamar 

• Hotel menengah, memiliki 25 sampai 100 kamar 

• Hotel sedang, memiliki 100 sampai 300 kamar 

• Hotel besar, memiliki lebih dari 300 kamar. 

     Berdasarkan tarif kamar, Type Of Plan, hotel dibedakan menjadi : 

• American Plan Hotel, dimana harga kamar sudah termasuk harga 

makanan yang telah ditentukan, teridir dari: 

• Full American Plan (FAP), harga kamar sudah termasuk makan tiga 

kali, yaitu breakfast, lunch, dinner 

• Modified American Plan (MAP), yaitu harga kamar sudah termasuk 

makan dua kali, yaitu berakfast dan lunch atau breakfast dan dinner 

• Bermuda Plan, yaitu sewa kamar sudah termasuk Merican Breakfast 

• Continental Plan (CP), yaitu harga kamar sudah termasuk Continental 

Breakfast. 

• European Plan (EP), yaitu sewa kamar tidak termasuk harga makan dan 

minum. Jadi hanya sewa kamar saja, Room Rate Only. 
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Untuk kenyamanan pelanggan, pihak hotel melengkapi semua jenis kamar 

dengan close duduk. 

Selain fasilitas penyewaan kamar, Hotel Resty Menara juga memiliki 

beberapa fasilitas yang bisa dipakai oleh pelanggan, baik yang menginap di hotel 

ataupun hanya memanfaatkan fasilitas untuk keperluan tertentu. Fasilitas tersebut 

adalah : 

• Fitness center 

• Restaurant 

• Business center 

• Large lobby 

• Halaman Parkir 

• Meeting room 

• Pemasaran Jasa Hotel 

Hotel adalah sejenis akomodasi yang menyediakan fasilitas dan pelayanan 

penginapan, makan dan minum, serta jasa-jasa lainnya untuk umum yang tinggal 

untuk sementara waktu dan dikelola secara profesional (Sihite, 2000). Dalam 

kegiatan operasionalnya untuk memenuhi kebutuhan tamu, hotel menawarkan 

beberapa produk (Agusnawar dalam Fatmawati, 2005). Produk hotel tersebut 

terdiri dari kamar tamu, makanan dan minuman, serta pelayanan lain yang 

mendukung kegiatan akomodasi konsumen. 

Kepuasan Pelanggan,  

 Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan 

keperluan pelanggan dipenuhi. Kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai wujud 
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perasaan konsumen setelah membandingkandengan harapannya. Apabila kinerja 

perusahaan dibawah harapan konsumen maka konsumen akan kecewa dan 

sebaliknya sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan merupakan respon dari 

pemenuhan kebutuhan konsumen. Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan dapat 

dinilai dari hasil pembelian atau pemasaran yang dilakukan apakah dapat 

memenuhi harapan pelanggan atau tidak. Harapan pelanggan tentang kepuasan 

yang selalu berubah-ubah menuntut kepiawaian suatu perusahaan, karena 

kepuasan itu sesungguhnya perantara bagi produsen menuju perbaikan kualitas 

pelayanan.   

• Pentingnya Memuaskan dan Mempertahankan Pelanggan 

Pemahaman terhadap konsumen, kebutuhan dan keinginannya, serta 

perilaku pembeliannya merupakan bagian integral dari keberhasilan pemasaran 

(Yazid,2001). Menurut Engel et al dalam Sumarwan (2011) Perilaku konsumen 

adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan 

menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan 

mengikuti tindakan ini. 

Menurut Zeithaml et.all (2003) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 

persepsi dan ekspektasi pelanggan,yaitu sebagai berikut : 

• Apa yang di dengar pelanggan dari pelanggan lainnya (word of mounth 

communication). Dimana hal ini merupakan faktor potensial yang 

menentukan ekspektasi pelanggan.Sebagai contoh, seorang pelanggan 

memiliki perusahaan yang di harapkan dapat memberikan pelayanan 
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dengan kualitas tinggi berdasarkan rekomendasi teman-teman atau 

tetangganya. 

• Ekspektasi pelanggan sangat bergantung dari karakteristik individu 

dimana kebutuhan pribadi (personnel needs). 

• Pengalaman masa lalu (past experience) dalam menggunakan pelayanan 

dapat juga mempengaruhi tingkat ekspetasi pelanggan. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Bahan acuan yang digunakan sebagai pembanding dalam penelitian ini adalah : 

• Dalam penelitian yang dilakukan oleh Novita Ariyani (2013) yang berjudul 

“Analisis Penerapan Metode Activity Based Costing System Dalam Akurasi 

Perhitungan Tarif Kamar Pada Hotel Aziza By Horison Pekanbaru”. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya yaitu sama-sama 

menggunakan Activity Based Costing, sedangkan perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian selanjutnya yaitu terletak pada objek penelitiannya, yakni 

hotel yang berbeda. Oleh karena itu, dari penelitian ini Dapat disimpulkan 

bahwa Hasil dari perhitungan tarif kamar hotel dengan menggunakan metode 

Activity Based Costing System, untuk kamar Superior sebesar Rp.314.258. 

Untuk kamar Deluxe sebesar Rp.373.091. Dan untuk kamar Executive sebesar 

Rp.453.704. Terdapat selisih harga yang lebih rendah dari penetapan harga 

manajemen hotel dengan hasil perhitungan menggunkan metode Activity 

Based Costing yaitu, untuk kamar Superior sebesar Rp.14.742 atau 4,4%. Dan 

untuk kamar Executive sebesar Rp.15.296 atau 3,2%. Sedangkan harga yang 
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lebih tinggi menggunakan Activity Based Costing, yaitu pada kamar Deluxe 

dengan selisih sebesar Rp.14.091 atau 4%. Hal ini dikarenakan biaya-biaya 

yang terjadi dibebankan pada produk atas dasar aktivitas dan sumber daya 

yang dikonsumsi oleh produk dan juga menggunakan dasar lebih dari satu cost 

driver.  

• Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muh. Akbar (2011) yang berjudul 

“Analisis penerapan Metode Activity Based Costing System Dalam Penentuan 

Harga Pokok Kamar Hotel Pada Hotel Coklat Makassar”. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian selanjutnya yaitu sama-sama menggunakan 

Activity Based Costing, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

selanjutnya yaitu terletak pada objek penelitiannya, yakni hotel yang berbeda. 

Oleh karena itu, dari penelitian ini Dapat disimpulkan bahwa Hasil dari 

perhitungan harga pokok kamar dengan menggunakan metode Activity Based 

Costing yaitu, untuk kamar standard sebesar Rp.175.744,08. Untuk kamar 

deluxe sebesar Rp.191.964,27. Untuk kamar Suite sebesar Rp.368.972,58. 

Untuk kamar Family sebesar Rp.438.324,93. Dan untuk kamar Executive 

Suite/Pent House sebesar Rp.2.039.888,19. Terdapat selisih harga yang lebih 

rendah dari penetapan harga manajemen hotel dengan hasil perhitungan 

menggunakan metode Activity Based Costing yaitu, untuk kamar standard 

sebesar Rp.58.024,84. Untuk kamar deluxe sebesar Rp.175.411,58. Untuk 

kamar suite sebesar Rp.99.034,88. Dan untuk kamar family sebesar 

Rp.100.045,60. Sedangkan harga yang lebih tinggi menggunakan Activity 
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Based Costing, yaitu pada kamar executive suite/pent house dengan selisih 

sebesar Rp.368.096,17. 

• Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gabryela Horman Pelo (2012) yang 

berjudul “Penerapan Activity Based Costing Pada tarif jasa rawat inap Rumah 

sakit umum daerah daya di Makassar”. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian selanjutnya yaitu sama-sama menggunakan Activity Based Costing, 

sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya yaitu 

terletak pada objek penelitiannya, yakni di Rumah sakit. Oleh karena itu, dari 

penelitian ini Dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan perhitungan di atas, 

dapat diketahui bahwa hasil perhitungan tarif jasa rawat inap dengan 

menggunakan Activity Based Costing Kelas VIP Rp.531.831,76, Kelas I 

Rp.253.686,86, Kelas II Rp.247.052,61 dan Kelas III Rp.246.934,28. Dari 

hasil tersebut, jika dibandingkan dengan metode tradisional, terlihat bahwa 

untuk Kelas I memberikan hasil yang lebih kecil, sedangkan VIP, Kelas II dan 

Kelas III memberikan hasil yang lebih besar. Dengan selisih untuk Kelas VIP 

Rp.81.831,76, Kelas I Rp.21.313,14, Kelas II Rp.32.052,61, Kelas III 

Rp.116.934,28. Perbedaan tarif yang terjadi disebabkan karena pembebanan 

biaya overhead pada masing-masing produk. 

• Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nana Tristiyanti dan Lili Syafitri (2012) 

yang berjudul “Analisis Penggunaan Activity Based Costing Sebagai Alternatif 

Dalam Menentukan Tarif Kamar Pada Hotel Cendrawasih Lahat”. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian selanjutnya yaitu sama-sama menggunakan 

Activity Based Costing, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 
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selanjutnya yaitu terletak pada objek penelitiannya, yakni hotel yang berbeda. 

Oleh karena itu, dari penelitian ini Dapat disimpulkan bahwa Hasil 

perhitungan menggunakan metode Activity Based Costing yaitu, untuk tarif 

kamar jenis VIP sebesar Rp.539.994,69. Untuk kamar Deluxe A sebesar 

Rp.458.100,39. Sedangkan untuk kamar Superior A sebesar Rp.369.568,92. 

Dan untuk kamar Standard A sebesar Rp.273.029,28. Dari hasil yang 

diperoleh dapat dibandingkan selisih tarif kamar yang telah ditentukan 

manajemen Hotel Cendrawasih. Untuk selisih tarif kamar VIP, Deluxe A, 

Superior A dan Standard A hasil perhitungan activity based costing lebih besar 

dari pada tarif kamar yang telah ditentukan oleh manajeman hotel yaitu 

dengan selisih sebesar Rp.14.995 untuk kamar VIP, Rp.8.100,39 untuk kamar 

Deluxe A, Rp.19.568,92 untuk kamar Superior A dan Rp.23.029,28 untuk 

kamar Standard A. 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Industri yang akan diteliti pada penelitian ini adalah industri perusahaan 

jasa. Industri perusahaan jasa adalah suatu jenis usaha yang outpunya berupa 

pelayanan dan kepuasan kepada pelanggan. Objek yang akan diteliti untuk 

industri jasa pada penelitian ini adalah pada jasa perhotelan, yakni tarif sewa 

kamar pada Resty Menara Hotel Pekanbaru. Oleh karena itu peneliti bermaksud 

untuk melakukan penelitian tentang penerapan Activity Based Costing dalam 

menghitung tarif sewa kamar dibandingkan dengan tarif sewa kamar yang sudah 

tersedia.                                               
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BAB III 

GAMBARAN UMUM RESTY MENARA HOTEL PEKANBARU 

3.1 Profil Resty Menara Hotel Pekanbaru 

Hotel Resty Menara berdiri pada tanggal 12 November 1990 yang 

terletak di jalan Sisingamangaraja Kota Pekanbaru dengan jumlah 120 kamar. 

Dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, pihak hotel menyediakan jenis 

penyewaan kamar dan fasilitas yang bervariasi sesuai dengan harga yang 

diberikan. Berikut disajikan tabel jenis, harga dan fasilitas kamar di Hotel 

Resty Menara Pekanbaru. Hotel ini memiliki 120 jumlah kamar, yang terdiri 

dari : 

Tabel 3.1 : Jumlah kamar yang tersedia di Resty Menara Hotel  

Pekanbaru Tahun 2013 

 

No. Jenis Kamar Jumlah Kamar 
1 Andalas Suite  23 Kamar 
2 Junior Suite 17 Kamar 
3 Executive 15 Kamar 
4 Standard  65 Kamar 

                     Sumber: Resty Menara Hotel Pekanbaru tahun 2018 

 

3.2  Visi Misi Resty Menara Hotel Pekanbaru 

Adapun Visi Misi Resty Menara Hotel Pekanbaru sebagai salah satu 

hotel berbintang 4 yang ada di Pekanbaru adalah: 

VISI : Menjadikan hotel bintang 4 pilihan yang utama dan terunggul di kota 

Pekanbaru. 

MISI : Menciptakan nilai lebih bagi stakeholders dengan menyajikan produk 

bermutu disertai pelayanan yang profesional, ramah dengan 
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mewujudkan “Feel Different Experience” sebagai citra Resty Menara 

Hotel Pekanbaru. 

3.3  Struktur Organisasi dan Job Description Resty Menara Hotel Pekanbaru 

3.3.1 Struktur Organisasi Resty Menara Hotel Pekanbaru 

Struktur Organisasi Resty Menara Hotel Pekanbaru dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 berikut ini. 

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Resty Menara Hotel Pekanbaru 
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Berdasarkan struktur organisasi di atas dapat dipaparkan job describtion pada 

Resty Menara Hotel Pekanbaru: 

3.3.2 Job Description 

Adapun job description Pada Resty Menara Hotel Pekanbaru adalah sebagai 

berikut: 

A. General Manajer Hotel 

Bertugas mengontrol keuangan, kualitas pelayanan dan makanan, dekorasi 

dan interior serta pembentukan norma-norma yang harus diikuti oleh staf 

sambil memberikan layanan mereka kepada para tamu, dll. 

Tugas dan tanggung jawab general manager : 

1. Memimpin perusahaan dan menjadi motivator bagi karyawannya 

2. Mengelola operasional harian perusahaan 

3. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan 

mengalisissemua aktivitas bisnis perusahaan 

4. Mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan 

5. Merencanakan, mengelola dan mengawasi proses penganggaran di 

perusahaan 

6. Merencanakan dan mengontrol kebijakan perusahaan agar dapat 

berjalan degan maksimal 

7. Memastikan setiap departemen melakukan strategi perusahaan dengan 

efektif dan optimal 

8. Mengelola anggaran keuangan perusahaan 

9. Memutuskan dan membuat kebijakan untuk kemajuan perusaahan 
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10. Membuat prosedur dan standar perusahaan 

11. Membuat keputusan penting dalam hal investasi, integrasi, aliansi dan 

divestasi 

12. Merencanakan dan mengeksekusi rencana startegis perusahaan jangka 

menengah dan jangka panjang untuk kemajuan perusahaan 

13. Menghadiri pertemuan, seminar, konferensi maupun pelatihan 

B. Manager Hotel 

Bertugas merencanakan, mengorganisir dan mengatur operasi hotel, motel 

dan perusahaan yang sama/sejenis untuk menyediakan penginapan dan 

fasilitas lainnya kepada tamu.  

Tugas dan tanggung jawab Seorang Manager Hotel :  

1. Mengatur dan meneliti pemesanan, penerimaan, pelayanan kamar, dan 

kegiatan pengurus/pelayan hotel 

2. Mengawasi persiapan keamanan, kebun dan pemeliharaan barang-

barang 

3. Merencanakan dan mengawasi bar/tempat minum, restauran, dan 

tempat/ruangan untuk konferensi 

4. Mengamati minuman keras, permainan dan peraturan hukum yang 

terkait dengannya 

5. Menilai dan memeriksa kepuasan tamu 

6. Memeriksa pembukuan dan kegiatan pembelian 

7. Menetapkan pembuatan anggaran. 

8. Mengawasi pemilihan, pelatihan dan pengawasan terhadap staf 
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9. Memastikan terpenuhinya standar K3 sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan 

10. Menyediakan informasi wisata lokal dan mengatur trasportasi untuk 

kunjungan/wisata kepada tamu. 

C. Accounting Departement 

Bertanggung jawab atas kelancaran operasional di Accounting Department 

yang menyangkut kegiatan proses pencatatan, penyusunan laporan 

keuangan, dan pengendalian, atau pengawasan seluruh laporan baik yang 

menyangkut aspek keuangan maupun operasional, serta menyusun 

anggaran perusahaan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

General Manager dan melaksanakan fungsi-fungsi Manager di Accounting 

Department. 

1. General Cashier 

a. Menyimpan uang kontan, buku-buku, check dan giro bilyet untuk 

pembayaran 

b.  Mengerjakan buku-buku harian kas 

c. Menyimpan bukti-bukti kas yang masuk atau keluar untuk 

diserahkan kepada Book keeper 

d. Menyetor dan mengambil uang di Bank atas perintah atasan 

e. Bertanggung jawab langsung kepada Accountant 

2. Internal Auditor 

a. Memeriksa semua data akuntansi ( sesudah transaksi ) dari hulu ke 

hilir 
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b. Bekerja sama atau membantu tugas Accounting supervisor untuk 

membuat  laporan keuangan 

c. Melaporkan temuan penyimpangan keuangan kepada Finance 

Manager 

d. Bertanggung jawab langsung kepada Finance Administrasi Manager 

3. Cost Controller 

a. Mengerjakan pekerjaan akuntansi dan lainnya yang berhubungan 

dengan keuangan sebelum terjadi transaksi 

b. Meneliti, memeriksa, menyetujui Goods Request dari Department 

untuk persetujuan Finance Manager 

c. Memeriksa segala tagihan atau Invoice dari supplier sebelum dibayar 

d. Memeriksa permintaan maintenance atau pemeliharaan barang 

maupun pembuatan barang oleh ME sebelum disetujui Finance 

Manager 

e. Membuat atau mengubah semua tarif product hotel sebelum 

dipublikasi 

f. Bertanggung jawab langsung kepada Finance Manager 

4. Sales And Marketing Departement 

Bertanggung jawab untuk mendapatkan pencapaian yang tinggi dalam 

keseluruhan proses sales marketing serta mengembangkan dan 

mempertahankan hubungan bisnis yang baik dengan klien maupun 

antar department.  
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a. Sales Staff 

1) Mendapatkan bisnis untuk perusahaan, memenuhi target anggaran 

serta mencapai target room-night dan revenue. 

2) Membuat perencanaan kerja yang merepresentasikan kinerja 1 (satu) 

bulan kedepan untuk seluruh Sales & Marketing Department. 

3) Memaksimalkan potensial keuntungan, menganalisa semua sumber 

bisnis dan mengembangkannya dengan potensi keuntungan sebesar 

mungkin. 

4) Bekerjasama dengan personil lain untuk memastikan kelancaran 

operasional departemen, dan memastikan bahwa setiap karyawan 

dibagian Sales & Marketing melakukan tugasnya dengan sesuai. 

5) Memberikan laporan kepada General Manager/Hotel Manager setiap 

keluhan, komentar atau saran yang didapat dari tamu/client yang 

mungkin untuk dapat meningkatkan kinerja hotel 

6) Melakukan market survey dan mengumpulkan marketing intelligence 

hotel pesaing untuk diinformasikan kepada General Manager/Hotel 

Manager sehingga yang bersangkutan mengetahui informasi 

perkembangan market. 

7) Berpartisipasi dalam trade shows dan sales promotions yang 

ditugaskan oleh atasan. 

8) Melakukan business traveller untuk mendapatkan peluang bisnis 

serta membangun/mengembangkan hubungan baik dengan key 

account dan key person. 
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9) Menjaga hubungan baik dengan travel agents, commercial accounts, 

dan pihak pihak yang berhubungan kerjasama dengan hotel. 

10) Mengkoordinasikan kegiatan dihotel yang berhubungan dengan sales, 

incentives dll. 

11) Berkomunikasi dengan bagian Front Office dan Food & Beverage 

untuk memastikan bahwa tamu dilayani dengan sebaik mungkin. 

12) Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan social, organisasi untuk 

mempromosikan hotel dan meningkatkan kemampuan personal. 

13) Bertanggung jawab untuk kegiatan promosi dan iklan, sesuai dengan 

apa yang diinstruksikan oleh atasan. 

5. Room Departement 

Room Departement adalah management dalam hotel yang terdiri dari 

dua department, yaitu "Front Office Department dan Housekeeping 

Department 

a. Front Office 

Tugas pokok dari Front Office adalah : 

1) Menyeleksi, menempatkan, melatih, dan mengevaluasi karyawan 

front office 

2) Memastikan bahwa semua staff di front office menguasai sistem 

komputer hotel, etika menerima telepon, dan standard operasional 

yang ada di hotel 

3) Menjaga keharmonisan kerja dengan penjualan dan pemasaran 

tentang harga kamar 
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4) Menyambut tamu VIP 

5) Menangani keluhan tamu yang tidak bisa diselesaikan oleh 

bawahannya 

6) Membuat laporan bulanan tentang daftar tamu, tingkat hunian 

maupun keuntungan dan kerugian di bagian kantor depan 

7) Menjaga kedisiplinan petugas kantor depan dengan memberikan 

peringatan dan sanksi bagi yang melanggar ketentuan 

8) Meningkatkan kualitas dan prestasi karyawan yang berprestasi 

denagn memberikan penghargaan 

9) Membuat budget tahunan, menganalisis operasi, dan pendapatan 

hotel secara harian dari sisi pendapatan dan rata – rata harga kamar. 

6. Food and Beverage Departement 

Bertanggung jawab untuk Membuat perencanaan aktifitas food and 

beverage dengan cara melihat hasil analisa dan evaluasi agar rencana 

aktivitas pelayanan hotel dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, 

membuat rencana program dengan cara menentukan strategi agar 

rencana dapat dijalankan dengan tepat, membuat biaya perkiraan 

operasional dapat disetujui serta digunakan secara efektif dan efisien. 

a. Chef Cook 

Tugas Pokok Dari Chef Cook adalah: 

1) Mengkoordinasikan program ke bagian terkait dengan cara Meeting 

Koordinasi ataupun melalui Do Board dan lisan agar program 

terkoordinir dan dapat dilaksanakan dengan baik. 
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2) Menetapkan menu, sistem penyajian, strategi penjualan, 

mengarahkan pelaksanaan serta menilai keberhasilan 

3) Melakukan analisa tentang pesaing 

4) Menyusun anggaran FB Production kitchen, F&B service dan 

Stewarding 

5) Merumuskan kebijaksanaan pengendalian biaya operasional 

6) Menangani permasalahan yang memerlukan penanganan langsung 

7) Menciptakan hubungan yang harmonis dengan kolega dan pelanggan 

8) Menyelenggarakan briefing di dalam departemen mengusulkan 

kepada atasan, tentang penyesuaian prosedur dan kebijakan di 

lingkungan food & beverage department jika diperlukan. 

7. Property Operation, Maintenance, and Energy Consultan (POMEC) 

Property Operation, Maintenance, and Energy Consultan (POMEC) 

terdiri dari dua departement yaitu maintenance dan security. 

a. Maintenance 

Tugas dari maintenance departement adalah : 

1) Pemeliharaan dan perbaikan seluruh instalasi, alat mesin, bangunan 

dan fasilitas hotel lainnya. 

2) Penghematan energi dalam menggunakan segala keperluan. 

3) Menangani alat, mesin dan instalasi lainnya yang menggunakan 

listrik, gas dan air.  

4) Mencegah instalasi, mesin, alat dan bangunan terhadap bahaya 

kebakaran dan segala situasi yang membahayakan. 
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5) Menyiapkan keperluan air, gas dan listrik secara teratur dan 

melaporkannya. 

6) Menangani pekerjaan yang sifatnya umum seperti, mengecat, dan 

sebagainya.  

3.4  Sarana dan Prasarana Resty Menara Hotel Pekanbaru  

Sebagai salah satu hotel berbintang 4 yang ada di Pekanbaru, Resty 

Mnaral Hotel Pekanbaru memiliki beberapa Sarana dan Prasarana, 

diantaranya yaitu : 

Tabel 3.2 Guest Facilities and Cervice Resty Menara Hotel Pekanbaru 

No Fasilitas 

1 161 Rooms : 

(Superior, Deluxe, Grand Deluxe, Studio Suite, Executive 

Suite, Grand Suite, President Suite). 

2 7 meeting rooms 

(Central Grand Ballroom, Alamanda Meeting Room, Nusa 

Indah Meeting Room, Watsonia Meeting Room, Anggrek 

Meeting Room, Raflesia Meeting Room, VIP 1st Floor Meeting 

Room) 

3 Electronic Room Key 

4 Coffee & Tea Making Facility 

5 Mini Bar 

6 Daily Complimentary Mineral Water 

7 Non Smoking Floor Available 

8 LED Television 

9 Satelite International TV Channels 

10 Free Hight Speed Wi-Fi Internet Acces 

11 Air Conditioner 

12 24 Hours Room Service 

13 Airport Pick up & Drop 

14 Shuttle Service to Shopping Centre and Golf Course 

15 Central Gym & Spa 

16 24 Hours Doctor on Call 

17 Limousine Service 

18 Valet Service 

19 Central Coffee House 

20 Central Seafood Restaurant 

21 Infinity Swimming Pool 
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No Fasilitas 

22 Laundy and Dry Cleaning Service 

23 Central Family Karaoke 

24 ATM Center, dan lain-lain 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Perhitungan Harga Pokok Kamar Menggunakan Metode Tradisional 

Perhitungan harga pokok kamar pada Resty Menara Hotel Pekanbaru 

dilakukan untuk setiap bagian atau unit yang menghasilkan jasa. Biaya-biaya yang 

diperhitungkan sebagai harga pokok kamar merupakan biaya-biaya yang terjadi 

pada bagian atau unit penghasil jasa maupun biaya hasil alokasi dari bagian atau 

unit yang bersifat umum. Biaya–biaya dari bagian atau unit yang sifatnya umum 

ini proses pembebanannya dilakukan dengan cara alokasi. Besarnya alokasi biaya-

biaya tersebut berdasarkan kontribusi pendapatan masing-masing bagian atau unit 

penghasilan jasa kamar terhadap pendapatan total jasa kamar hotel.  

Jenis Kamar di Resty Menara Hotel, antara lain: 

Tabel 4.1 Jumlah dan Luas KamarResty Menara Hotel Hotel  

Pekanbaru Tahun 2017 

No Jenis Kamar Jumlah Kamar Luas Kamar Room Rate (Rp) 

1 Andalas Suite  23 Kamar 30 m
2
 1.000.000 

2 Junior Suite 17 Kamar 25 m
2
 850.000 

3 Executive 15 Kamar 28 m
2
 700.000 

4 Standard  65 Kamar 25 m
2
 436.000 

Sumber: Hotel Resty Menara Pekanbaru, 2017 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui, jumlah kamar terbanyak 

adalah kamar Standard dengan jumlah sebanyak 65 kamar, sedangkan untuk 

harga kamar terendah yaitu pada kamar Standard, yaitu: Rp.436.000 sedangkan 

untuk harga kamar tertinggi yaitu pada kamar Andalas Suite, yaitu: Rp.1.000.000.  
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Untuk mengetahui jumlah kamar yang tersedia untuk dijual dan jumlah hari 

tamu menginap disetiap jenis kamar selama tahun 2017 pada Resty Menara Hotel 

Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 Jumlah Kamar Tersedia Untuk Dijual Tahun 2017 

Jenis Kamar 
Jumlah Kamar  

(1) 

Jumlah Kamar Setahun 

(1) x 365 Hari 

Andalas Suite 23 8,395 

Junior Suite 17 6,205 

Executive 15 5,475 

Standard 65 23,725 

Jumlah 120 43,800 

              Sumber: Hotel Resty Menara Pekanbaru, 2017 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui jumlah kamar tersedia yang 

paling banyak untuk dijual yaitu pada kamar Standard, sebanyak 23.725 kamar. 

Sedangkan kamar tersedia yang paling sedikit untuk dijual yaitu pada kamar 

Executive, sebanyak 5,475 kamar. Untuk mengetahui jumlah hari hunian kamar 

Resty Menara Hotel Pekanbaru tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 Jumlah Hari Hunian Kamar Resty Menara Hotel Pekanbaru  

Tahun 2017 

Bulan Andalas 

Suite 

Junior 

Suite 

Excecutiv

e 

Standard Jumlah 

 Januari          480            356        329  1,890       3,055  

 Februari          315         147      278    567  1,307  

 Maret            270          234        240   707    1,451  

 April           315           224     201    896    1,636  

 Mei               330        222             299           745  1,596  

 Juni           354           256     201  999  1,810  

 Juli            332         204    103  898  1,537  

 Agustus         310          294      199  719  1,522  

 eptember               298            274         85      877  1,534  

 Oktober              294               298            68     635  1,295  

 November              221              289       321    878       1,709  

 Desember             550             473        256  2,102    3,381  

 Jumlah      4,069       3,271   2,580  11,913    

Sumber: Hotel Resty Menara Pekanbaru, 2017 
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Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui jumlah hari hunian kamar 

tertinggi selama tahun 2017 yaitu pada kamar standard, sebanyak 11.913 

kamar. Sedangkan tingkat hari hunian terendah selama tahun 2017 yaitu pada 

kamar exsecutive, sebanyak 2.580 kamar.  

a. Tingkat hunian kamar (occupancy rate) tahun 2017. 

Untuk mengetahui tingkat hunian pada masing masing type room di 

Resty Menara Hotel Pekanbaru dapat dijelaskan melalui perhitungan sebagai 

berikut :  

Tabel 4.4 Occupancy Rate Resty Menara Hotel  Pekanbaru Tahun 2017 

 

      Sumber: Hotel Resty Menara Pekanbaru, 2017 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa Occupany Rate 

tertinggi yaitu pada kamar Junior Suite, yaitu 52,72%. Sedangkan Occupany 

Rate  terendah yaitu pada kamar Executive, yaitu 47,12 %. 

b. Pendapatan penjualan jasa kamar hotel tahun 2017. 

Penjualan jasa kamar merupakan pendapatan terbesar di hotel. Maka untuk 

mengetahui jumlah pedapatan selama tahun 2017 dapat dijelaskan melalui 

perhitungan sebagai berikut :  

 

 

Jenis Kamar Jumlah Kamar 

Terjual 

(1) 

Jumlah Kamar 

Tersedia 

(2) 

Occupancy Rate 

(1):(2) × 100% 

Andalas Suite 8.395 4.069 48.47% 

Junior Suite 6.205 3.271 52.72% 

 Executive 5.475 2.580 47.12% 

Standard 23.725 11.913 50.21% 

 Jumlah 43.800 21.833 198.52% 
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Tabel 4.5 Pendapatan Penjualan Jasa Kamar Resty Menara Hotel  

Pekanbaru Tahun 2017 

Jenis Kamar 

Jumlah Kamar 

Terjual 

(1) 

Harga Jual 

Kamar (Rp) 

(2) 

Pendapatan Jasa 

Kamar (Rp) 

(1)x (2) 

Andalas Suite 1,000,000 4,069 4,069,000,000 

Junior Suite 850,000 3,271 2,780,350,000 

 Executive 700,000 2,580 1,806,000,000 

Standard 436,000 11,913 5,194,068,000 

   13,849,418,000 

   Sumber: Hotel Resty Menara Pekanbaru, 2017 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pendapatan atas 

penjualan jasa kamar tertinggi yaitu pada kamar Standard, yaitu Rp. 

5,194,068,000. Sedangkan pendapatan atas penjualan jasa kamar terendah yaitu 

pada kamar Executive, yaitu Rp. 1,806,000,000. 

c. Persentase pendapatan kamar terhadap pendapatan penjualan kamar secara 

keseluruhan tahun 2017 

Untuk mengetahui persentase pendapatan pada masing masing type room di 

Resty Menara Hotel Pekanbaru dapat dijelaskan melalui perhitungan sebagai 

berikut :  

Tabel 4.6 Persentase Pendapatan Penjualan Jasa Kamar Resty Menara 

Hotel Pekanbaru Tahun 2017 

 

Jenis Kamar 

Pendapatan 

Jasa Kamar 

(Rp) 

(1) 

Total 

Pendapatan 

Jasa Kamar 

(Rp) 

(2) 

Persentase Pendapatan 

((1):(2)) × 100% 

Andalas Suite 4,069,000,000  

 

 

13,849,418,000 

29.38% 

Junior Suite 2,780,350,000 20.08% 

 Executive 1,806,000,000 13.04% 

Standard 5,194,068,000 37.50% 

Jumlah 13,849,418,000 13,849,418,000 100,00% 

Sumber: Hotel Resty Menara Pekanbaru, 2017 
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Dari hasil perhitungan di atas, diperoleh persentase alokasi pendapatan pada 

setiap jenis kamar terhadap pendapatan penjualan jasa kamar secara keseluruhan. 

Untuk persentase tertinggi yaitu pada kamar Standard, sebesar 37,50 %. 

Sedangkan untuk persentase kamar terendah yaitu pada kamar executive dan 

.Hasil perhitungan tersebut dalam analisa selanjutnya akan digunakan sebagai 

dasar untuk mengalokasikan pengeluaran biaya-biaya dengan dasar alokasi 

pendapatan. Alokasi berdasarkan pendapatan adalah biaya yang didasarkan pada 

besarnya persentase terhadap jenis kamar tertentu terhadap total pendapatan suatu 

jenis kamar. Jadi, setiap jenis kamar akan menanggung beban biaya aktivitas jasa 

(harga pokok kamar) sebesar nilai persentase pendapatan yang diperoleh kamar 

itu sendiri terhadap perolehan pendapatan jasa kamar secara keseluruhan.  

Dari data biaya pada Resty Menara Hotel Pekanbaru diketahui bahwa 

biaya langsung dan biaya operaional masing-masing Type kamar selama tahun 

2017  dapat dilihat melalui perhitungan harga pokok produk/jasa masing-masing 

type room pada Resty Menara Hotel Pekanbaru Pekanbaru tahun 2017 dapat 

dilihat berdasarkan tabel berikut. 
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Tabel 4.7 Perhitungan Harga Pokok Produk/Jasa Masing-Masing type 

Room Resty Menara Hotel Pekanbaru Tahun 2017 

 

Elemen Biaya Andalas Junior Suite Executive Standar 

Biaya Langsung      2,742,377,640  1,333,591,868     875,193,904  192,797,208  

Biaya 

Operasional 

        

        29.38x 

2,077,412,700  

           

610,350,000  

      

        20.08x 

2,077,412,700  

             

417,052,500  

    

        13.04x 

2,077,412,700  

           

270,900,000  

  

        37.50x 

2,077,412,700  

            

779,110,200  

HPP       3,352,727,640  1,750,644,368  1,146,093,904  971,907,408  

Jumlah kamar 

jual 
4,069 3,271 2,580 2,580 

Harga pokok 

kamar 
                823,968     535,202   444,222  376,708  

Sumber: Hotel Resty Menara Pekanbaru, 2017 

 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa harga pokok masing-

masing kamar berdasarkan metode Tradisional yaitu, Andalas sebesar Rp. 

823,968, Junior Suite sebesar Rp. 535,202, Executive sebesar Rp. 444,222, dan 

standar sebesar Rp. 376,708. 

 

4.2 Perhitungan Harga Pokok Kamar Dengan Metode Activity Based Costing    

System 

Untuk menghitung harga pokok kamar, ada beberapa langkah yang dilakukan 

dengan menggunakan metode ABC, yaitu: 

1. Mengidentifikasi biaya dan aktivitas yang terjadi.  

Mengidentifikasi biaya-biaya yang termasuk dalam biaya langsung atau 

direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Kemudian biaya-biaya 

yang termasuk dalam biaya langsung dialokasikan ke tiap jenis kamar mulai 



56 
 

andalas suite, junior suite, executive, dan standar. Biaya langsung terjadi 

pada departemen kamar sedangkan biaya tidak langsung terjadi pada 

departemen lain selain departemen kamar. Aktivitas yang terjadi pada 

departemen kamar ialah aktivitas pelayanan kamar.  

Pengalokasian biaya langsung berdasarkan persentase jumlah kamar yang 

ada per tiap jenis kamar. Untuk perincian biaya langsung yang akan 

dialokasikan ke setiap jenis kamar terdiri dari biaya gaji karyawan, biaya 

makan karyawan, dan biaya seragam karyawan yang diambil dari laporan 

biaya pada room departement. Untuk rincian biaya lebih jelas dapat dilihat 

pada tabel berikut : 
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Tabel 4.8 Perincian Biaya Langsung yang Dialokasikan keTiap Jenis Kamar Tahun 2017 

 

Biaya 

langsung 

room 

Andalas Suite Junior Suite Executive Standar 

 
23 

 
17 

 
15 

 

65 

Gaji 

karyawan 
274,254,567  7,576,286  79876422  4,698,613  69,876,422  4,658,428  539,245,278  8,296,081  

Makan 

karyawan 
85,981,666  868,768  9.159.381    538,787   9,159,381  610,625  134,105,144  2,063,156  

Seragam 

karyawan 
3,668,380  159,495  1.681.546 98,914  1,681,546  112,103  13,457,292    207,035  

total biaya 

langsung 

                       

363,904,613  

                      

8,604,548  

                    

80,717,349  

                 

5,336,315  

              

90,717,349  

           

5,381,157  

        

686,807,714  

         

10,566,273  

Sumber: Hotel Resty Menara Pekanbaru, 2017 
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2. Mengidentifikasi aktivitas biaya tidak langsung dan level aktivitasnya. 

Pada pembahasan ini, level Aktivitas dibagi menjadi dua, Yaitu Unit Level 

dan Facility level. Unit Level yaitu: aktivitas-aktivitas biaya yang berkaitan 

dengan besar kecilnya jumlah unit produk yang dihasilkan. Sedangkan Facility 

Level yaitu aktivitas-aktivitas biaya yang berkaitan dengan aktivitas 

mempertahankan kapasitas yang dimiliki perusahaan. 

 Oleh karena itu, untuk pembagian aktivitas-aktivitas yang tergolong Unit 

Level dan Facility level dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

4.9  Identifikasi Aktivitas dan Level Aktivitas 

 

No. Aktivitas Level Aktivitas 

1 Aktivitas penginapan Unit level 

2 Aktivitas Laundry Unit level 

3 Aktivitas Pemberian makan pagi Unit level 

4 Aktivitas Listrik Facility level 

5 Aktivitas Air Facility level 

6 Aktivitas Administrasi Facility level 

7 Aktivitas Penyusutan Facility level 

8 Aktivitas Pemasaran  Facility level 

9 Aktivitas Penggajian Facility level 

10 Aktivitas Pemeliharaan Facility level 

               Sumber: data olahan penulis 

3. Mengidentifikasi Cost Driver 

Cost Driver merupakan faktor yang dapat diukur dan digunakan untuk 

membebankan biaya ke aktivitas dan dari aktivitas ke aktivitas lainnya, 

produk, atau jasa. Oleh sebab itu, untuk pengidentifikasian beberapa Cost 

Driver, dapat dilihat pada pembahasan sebagai berikut. 

a. Aktivitas penginapan untuk dasar pengalokasian dapat berdasarkan 

jumlah tamu yang menginap dan jumlah kamar terjual. Tetapi dengan 
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mengingat bahwa biaya-biaya meningkat jika jumlah kamar terjual, 

maka yang dapat dijadikan cost driver adalah jumlah kamar terjual.  

b. Aktivitas laundry meliputi pencucian handuk, seprai dan selimut. 

Untuk dasar pengalokasian dapat berdasarkan jumlah kamar yang ada 

dan jumlah kamar terjual. Tetapi pencucian tersebut hanya dilakukan 

setelah kamar terjual, maka yang dapat dijadikan cost driver adalah 

jumlah kamar terjual. 

c. Aktivitas pemberian makan pagi ditelusuri secara langsung dengan 

tarif full breakfast buffet sebesar Rp.45.000,-/orang. Untuk dasar 

pengalokasian dapat berdasarkan jumlah tamu yang menginap dan 

jumlah kamar yang terjual. Tapi peningkatan biaya pada pemberian 

makan pagi tergantung pada jumlah tamu yang menginap, maka yang 

dijadikan cost driver adalah jumlah tamu yang menginap.  

d. Aktivitas listrik untuk dasar pengalokasian berdasarkan jumlah kamar 

terjual, maka cost driver yang tepat adalah jumlah kamar terjual.  

e. Aktivitas Internet untuk dasar pengalokasian berdasarkan jumlah 

kamar terjual, maka cost driver yang tepat adalah jumlah kamar 

terjual.  

f. Aktivitas air untuk dasar pengalokasian berdasarkan jumlah kamar 

terjual, maka cost driver yang tepat adalah jumlah kamar terjual.  

g. Aktivitas administrasi untuk dasar pengalokasian dapat berdasarkan 

jumlah kamar yang terjual dan jumlah tamu yang menginap.  



59 
 

Tapi karena setiap aktivitas administrasi hanya dilakukan pada setiap 

kamar yang terjual, maka cost driver yang tepat adalah jumlah kamar 

yang terjual. 

h. Aktivitas Asuransi untuk dasar pengalokasian dapat berdasarkan 

jumlah hari hunian, maka cost driver yang tepat adalah jumlah kamar 

terjual 

i. Aktivitas penyusutan untuk dasar pengalokasian dapat berdasarkan 

jumlah kamar tersedia dan jumlah kamar terjual. Tetapi aktiva tetap 

dan peralatan hotel yang disusutkan digunakan untuk semua kamar 

yang ada, maka cost driver yang tepat adalah jumlah kamar tersedia. 

j. Aktivitas pemasaran dapat dialokasikan berdasarkan jumlah kamar 

tersedia dan jumlah kamar terjual. Tetapi karena pemasaran dilakukan 

dengan tujuan untuk menjual semua kamar yang tersedia, maka cost 

driver yang tepat adalah jumlah kamar tersedia. 

k. Aktivitas penggajian untuk dasar pengalokasian berdasarkan jumlah 

jam kerja, maka cost driver yang tepat adalah jumlah jam kerja. 

l. Aktivitas pemeliharaan meliputi pemeliharaan gedung dan peralatan 

hotel dapat dialokasikan berdasarkan jumlah kamar tersedia dan 

jumlah kamar terjual. Tetapi pemeliharaan gedung dan peralatan hotel 

tidak hanya dilakukan pada kamar yang terjual, maka cost driver yang 

tepat adalah jumlah kamar tersedia. 
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Tabel 4.10 Cost Pool Dan Cost Driver 

COST POOL COST DRIVER 

Unit level Activity : 

Pool I 

Aktivitas penginapan 

Aktivitas laundry 

Aktivitas listrik 

Aktivitas internet 

Aktivitas air 

 

Pool II 

Aktivitas pemberian makan pagi 

 

 

Jumlah kamar terjual 

Jumlah kamar terjual 

Jumlah kamar terjual 

Jumlah kamar terjual 

Jumlah kamar terjual 

 

 

Jumlah tamu menginap 

Facility Level Activity : 

Pool III 

Aktivitas Administrasi 

 

 

Pool IV 

Aktivitas Asuransi 

 

Pool V 

Aktivitas pemasaran  

 

 

Pool VI 

Aktivitas pemeliharaan  

Aktivitas penyusutan  

 

Pool VII 

 Aktivitas penggajian karyawan  

 

 

Jumlah kamar terjual 

 

 

Jumlah hari hunian 

 

 

Jumlah kamar tersedia 

 

 

 

Jumlah luas lantai 

Jumlah luas lantai 

 

 

Jumlah jam kerja 

Sumber: data olahan penulis 

4. Membebankan biaya overhead Biaya overhead dibebankan ke berbagai 

aktivitas dan dikelompokkan ke beberapa cost pool yang homogen. Untuk 

biaya yang berasal dari departemen kamar langsung dibebankan 100 % ke 

kamar, tetapi untuk biaya yang berasal dari departemen penunjang departemen 

kamar hanya dibebankan 70 % dan sisanya 30 % dibebankan ke aktivitas di 
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luar aktivitas yang berhubungan dengan harga pokok kamar seperti sewa 

ruangan. 

Tabel 4.11 Cost Pool I 

Aktivitas Biaya (Rp.) 

Aktivitas penginapan : 

Guest supplies  

Cleaning supplies  

Decoration 

 

Aktivitas laundry : 

Laundry linen  

 

 Aktivitas listrik :  

Listrik (3.425.194.244 × 70%)  

Bahan bakar generator (150.376.214 × 70%) 

 

Aktivitas Internet : 

Internet (100.833.333 x  70%) 

Satelit Tv Kabel (89.838.100 x 70%) 

 

Aktivitas air : 

 Air (211.101.600 × 70%)  

 

412.321.143 

24.635.262 

6.679.250 

 

 

545.850.400 

 

 

2.397.635.971 

105.263.350 

 

 

70.583.333 

62.886.670 

 

 

147.771.120 

Total  3.773.626.499 

Sumber: data olahan penulis 

Tabel 4.12 Cost Pool II 

 

Aktivitas Biaya (Rp.) 

Aktivitas Pemberian makan pagi : 

Full breakfast buffet (50.000×43.666 orang) 

 

1,746,640,000 

Total  1,746,640,000 

                   Sumber: data olahan penulis 
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Tabel 4.13 Cost Pool III 

 

 

Sumber: data olahan penulis 

Tabel 4.14 Cost Pool IV 

 

Aktivitas Biaya (Rp.) 

Aktivitas Asuransi : 

Biaya Asuransi (89.568.560 × 70%) 

 

62.697.992 

 

Total  62.697.992 

 

                            Sumber: data olahan penulis 

Tabel 4.15 Cost Pool V 

 

Aktivitas Biaya (Rp.) 

Aktivitas pemasaran : 

Advertising & Promotion (149.085.546 

× 70%) 

 

104.359.882 

 

Total  104.359.882 

Sumber: data olahan penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas Biaya (Rp.) 

Aktivitas Administrasi : 

Welcome Drink 

Fruit Basket 

Telephone & Facsimile (16.696.062× 

70%) 

Printing Stationary (40.792.348× 70%) 

Newspaper & Magazine (70.578.150× 

70%) 

 

 

5.892.255 

1.475.791 

11.687.243 

 

28.554.644 

49.404.705 

 

 

Total  97,014,638 
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Tabel 4.16 Cost Pool VI 

 

Aktivitas Biaya (Rp.) 

Aktivitas penyusutan :  

Penyusutan gedung (30.456.217 × 70%) 

Penyusutan peralatan hotel (630.527.921 × 

70%)  

 

Aktivitas pemeliharaan : 

Bulbs & lamps (34.527.408 × 70%)  

Pemeliharaan kendaraan (52.250979 × 70%)  

Pemeliharaan AC (86.841.500 × 65%)  

Perbaikan & pemeliharaan (70.881.300 × 

70%) 

 

21.319.352 

441.369.545 

 

 

 

24.169.186 

36.575.685 

60.789.050 

49.616.910 

 

Total  633.839.728 

Sumber: data olahan penulis 

Tabel 4.17 Cost Pool VII 

 

Aktivitas Biaya (Rp.) 

Aktivitas penggajian :  

Gaji karyawan 

(174,254,567 x 70 %) + 

(79.876.422 x 70%) + 

(69,876,422 x 70 %) + 

(539,245,278 x 70 %) 

 

Makan karyawan 

(19,981,666  x 70 %) + 

(9,159,381x 70%) + 

(9,159,381x 70%) +  

(134,105,144  x 70 %) 

 

Seragam karyawan  

(3,668,380  x 70 %) +  

(1.681.546 x 70%) + 

(1,681,546  x 70%) +  

(13,457,292 x 70 %) 

 

 

Rp 604,276,882 

  
 

 

 

 

Rp 120,683,900 

 

 

 

 

 

Rp  14,342,135  

 

 

Total      Rp    739,302,918  
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Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui bahwa untuk item 

penggajian karyawan, terdiri dari gaji karyawan, biaya makan karyawan, 

dan biaya seragam karyawan. Jadi, selain di beri gaji, karyawan juga diberi 

biaya makan dan biaya seragam.  

Tabel 4.18 Pengalokasian Data Cost Driver 

 

NO Cost Driver Jumlah 

1. Alokasi jumlah kamar terjual : 

Andalas Suite 

Junior Suite 

 Executive 

Standard 

 

4.069 

3.271 

2.580 

11.913 

 

Total 21.833 

2. Alokasi jumlah tamu menginap : 

Andalas Suite 

Junior Suite 

 Executive 

Standard 

8.138 

6.542 

5.160 

23.826 

Total 43.666 

3. Alokasi jumlah kamar terjual : 

Andalas Suite 

Junior Suite 

 Executive 

Standard 

 

 

4.069 

3.271 

2.580 

11.913 

Total 21.833 

4 Alokasi jumlah hari hunian : 

Andalas Suite 

Junior Suite 

 Executive 

Standard 

8.395 

6.205 

5.475 

23725 

Total 43.800 

5. Alokasi jumlah kamar tersedia : 

Andalas Suite 

Junior Suite 

 Executive 

Standard 

 

4.069 

3.271 

2.580 

11.913 

 

 

Total 
21.833 
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6. 

Alokasi jumlah luas lantai : 

Andalas Suite 

Junior Suite 

 Executive 

Standard 

690 

425 

420 

1.625 

Total 3.160 

7. Alokasi jumlah jam kerja karyawan : 

Andalas Suite 

Junior Suite 

 Executive 

Standard 

30.231 

29.345 

16.203 

40.058 

 

Total 115.837 

Sumber: data olahan penulis 

 

 

Tabel 4.19 Tarif Cost Pool 

 

 

Cost Pool Total Cost Pool (Rp.) 

(1) 

Total Cost 

Driver (Rp.)  

(2) 

Total Cost 

Pool (Rp.)  

(1) : (2) 

Cost Pool I 

Cost Pool II 

Cost Pool III 

Cost Pool IV 

Cost Pool V 

Cost Pool VI 

Cost Pool VII 

3,773,626,499  

 1,746,640,000  

97.014.638 

62.697.992 

104.359.882 

633.840.402 

 739,302,918 

21.833 

43.666 

21.833 

21.833 

43.800 

3.160 

11.5837 

172,840  

 40,000  

 4,443  

 2,872  

 2,383  

 200,582  

 6,382 

 Sumber: data olahan penulis 

Biaya yang melekat pada aktivitas dibebankan ke kamar berdasarkan 

konsumsi atau muatan aktivitas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.20 Harga Pokok Kamar Andalas Suite 

 

No Cost Pool Tarif Cost Pool 
Cost 

Driver 
Total (Rp.) 

1 Cost Pool I              172,840  4.069 703,287,969  

2 Cost Pool II                     40,000  8.138 325,520,000  

3 Cost Pool III                        

4,443  4.069 18,080,546  

4 Cost Pool IV                 2,872  4.069 11,684,978  

5 Cost Pool V                 2,383  8.395 20,002,311  

6 Cost Pool VI              200,582  690 138,401,860  

7 Cost Pool VII          6,382  29.345  187,287,690  

Total Biaya Tidak Langsung   1,404,265,354  

Total Biaya Langsung      197,904,613  

Total Biaya Untuk Kamar Andalas Suite 1,602,169,967  

Jumlah Kamar Terjual 4069 

Harga Pokok Kamar Andalas Suite 393,750.30  

          Sumber: data olahan penulis 

 

Dari tabel perhitungan harga pokok menggunakan metode Activity based 

Costing diatas diketahui bahwa harga pokok untuk kamar Andalas Suite yaitu 

Rp. 393,750.30. Sedangkan untuk perhitungan harga pokok kamar Junior Suite 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.21 Harga Pokok Kamar Junior Suite 

 

No Cost Pool Tarif Cost Pool 
Cost 

Driver 
Total (Rp.) 

1 Cost Pool I           172,840  3.271 565,361,255  

2 Cost Pool II   40,000  6.542 261,680,000  

3 Cost Pool III 4,443  3.271   14,534,644  

4 Cost Pool IV        2,872  3.271 9,393,356  

5 Cost Pool V             2,383  6.205   14,784,317  

6 Cost Pool VI        200,582  425    85,247,522  

7 Cost Pool VII                     6,382  29.345      187,287,690  

Total Biaya Tidak Langsung 1,138,288,783  

Total Biaya Langsung 80,717,349  

Total Biaya Untuk Kamar Junior Suite 1,219,006,132  

Jumlah Kamar Terjual 3.271 

Harga Pokok Kamar Junior Suite   372,670.78  

      Sumber: data olahan penulis 
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Dari tabel perhitungan harga pokok menggunakan metode Activity based 

Costing diatas diketahui bahwa harga pokok untuk kamar Junior Suite yaitu            

Rp. 372,670.78. Sedangkan untuk perhitungan harga pokok kamar Executive 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.22 Harga Pokok Kamar Executive 

 

No Cost Pool Tarif Cost Pool 
Cost 

Driver 
Total (Rp.) 

1 Cost Pool I         172,840  2,580 445,928,474  

2 Cost Pool II          40,000  5,160 206,400,000  

3 Cost Pool III            4,443  2,580 11,464,195  

4 Cost Pool IV         2,872  2,580             7,409,006  

5 Cost Pool V           2,383  5,475 13,044,985  

6 Cost Pool VI         200,582  1,625 325,946,409  

7 Cost Pool VII          6,382  16,203 103,411,908  

Total Biaya Tidak Langsung 1,113,604,977  

Total Biaya Langsung 90,717,349  

Total Biaya Untuk Kamar Executive 1,204,322,326  

Jumlah Kamar Terjual 2580 

Harga Pokok Kamar Executive 466,791.60  

    Sumber: data olahan penulis 
 

Dari tabel perhitungan harga pokok menggunakan metode Activity based 

Costing diatas diketahui bahwa harga pokok untuk kamar Executive yaitu            

Rp. 466,791.60. Sedangkan untuk perhitungan harga pokok kamar Executive 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.23 Harga Pokok Kamar Standard 

 

No Cost Pool Tarif Cost Pool 
Cost 

Driver 
Total (Rp.) 

1 Cost Pool I  172,840  11913 2,059,048,801  

2 Cost Pool II               40,000  23826      953,040,000  

3 Cost Pool III       4,443  11913 52,935,253  

4 Cost Pool IV          2,872  11913   34,210,653  

5 Cost Pool V              2,383  23725 56,528,269  

6 Cost Pool VI         200,582  420         84,244,610  

7 Cost Pool VII          6,382  40058 255,660,940  

Total Biaya Tidak Langsung  3,495,668,527  

Total Biaya Langsung  686,807,714  

Total Biaya Untuk Kamar Standard  4,182,476,241  

Jumlah Kamar Terjual 11913 

Harga Pokok Kamar Standard 351,085.05 

    Sumber: data olahan penulis 

 

Dari tabel perhitungan harga pokok menggunakan metode Activity based 

Costing diatas diketahui bahwa harga pokok untuk kamar Standard yaitu            

Rp. 351,085.05. 

 

4.3 Perbandingan Perhitungan Harga Pokok Produk/Jasa antara Metode 

Tradisional dengan Activity Based Costing System  

Dari hasil perhitungan harga pokok yang digunakan oleh Resty Menara 

Hotel Pekanbaru terlihat adanya perbedaan hasil perhitungan harga pokok 

konvensional dan hasil perhitungan harga pokok Activity Based Costing System. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.27 Perbandingan Harga Pokok Kamar Metode Tradisional Dan 

Sistem Activity Based Costing 
                                   

Jenis Kamar 

Harga Pokok 

Kamar Sistem 

Konvensional 

(Rp.) 

Harga Pokok Kamar 

Sistem Activity Based 

Costing (Rp.) 

Selisih (Rp.) 

Andalas Suite 823,968 639,511          184,457 

Junior Suite 535,201  372,670       162,530  

 Executive 444,222  466,791      (22,569) 

Standard 376,708  351,085     25,623  

Sumber: data olahan penulis 

 

Dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa hasil perhitungan harga 

pokok kamar dengan menggunakan metode Activity Based Costing untuk jenis 

kamar Andalas Suite sebesar Rp. 639,511 untuk kamar Junior Suite sebesar Rp. 

372,670, untuk kamar excutive sebesar Rp 466,791dan kamar Standar  sebesar 

Rp. 351,085. Dari hasil yang diperoleh dapat dibandingkan selisih harga pokok 

kamar yang telah ditentukan manajemen Resty Menara Hotel Pekanbaru dengan 

hasil perhitungan menggunakan pendekatan Activity Based Costing. Untuk 

metode ABC kamar Andalas Suite sebesar Rp. 184,457 untuk kamar Junior Suite 

sebesar Rp. 162,530, untuk kamar excutive sebesar Rp.  (22,569), dan kamar 

Standar  sebesar Rp. 25,623. 

 
4.4 Analisa Tarif Sewa Kamar pada Resty Menara Hotel Pekanbaru Setelah  

Menggunakan Activity Based Costing 

Dari hasil perhitungan harga pokok Activity Based Costing System, pada 

kamar andalas suite, junior suite, dan standard memberikan hasil perhitungan 

yang lebih kecil daripada harga pokok kamar yang telah ditentukan oleh pihak 

manajemen hotel. Andalas Suite sebesar Rp. 184,457 untuk kamar Junior Suite 
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sebesar Rp. 162,530, dan kamar Standar sebesar Rp. 25,623. Sedangkan pada 

kamar Executive hasil perhitungan Activity Based Costing lebih besar daripada 

harga pokok kamar yang telah ditentukan oleh manajemen hotel. Yaitu dengan 

selisih Executive sebesar Rp. 22,569, Terjadinya selisih harga dikarenakan pada 

metode Activity Based Costing biaya overhead pada masing-masing produk 

dibebankan pada banyak cost driver. Sehingga dalam dalam metode ini mampu 

mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap kamar secara tepat berdasarkan 

konsumsi masing-masing aktivitas. Sedangkan terjadinya selisih harga lebih besar 

setelah menggunakan perhitungan metode Activity Based Costing pada kamar 

Executive disebabkan karena jumlah kamar yang terjual pada tahun 2017 sangat 

rendah. 

Adapun perhitungan tarif setelah menggunakan metode Activity Based 

Costing jika ditambah dengan 30% untuk memperoleh laba maka dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.28 Perhitungan Harga Sewa Kamar Menggunakan Metode 

 Activity Based Costing Tahun 2017 

 

Jenis Kamar 

Harga Pokok 

Kamar Sistem ABC 

(Rp.)(1) 

Perhitungan 

perolehan laba 

kamar (Rp) 

+ 30% 

Selisih (Rp.) 

Andalas Suite 639,511 831,364 191,853 

Junior Suite 372,670 484,472 111,801 

 Executive 466,791 606,829 140,037 

Standard 351,085 456,410 105,325 

Sumber: data olahan penulis 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perhitungan laba untuk setiap type 

room setelah ditambah 30% yaitu andalas sebesar Rp. 831,364, junior suite 
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sebesar Rp. 484,472, Executive sebesar Rp. 606,829, dan standard sebesar Rp. 

456,410. Sedangkan untuk perbandingan perhitungan laba sewa kamar dengan 

metode konvensional (room rate) dan Activity Based Costing pada tahun 2017 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.29 Perbandingan Perhitungan Laba Sewa Kamar Dengan Metode 

Tradisional dan Activity Based Costing Tahun 2017 

 

Jenis Kamar 

Room Rate 

Tahun 2015 

(Rp) 

Perhitungan 

perolehan laba 

kamar setelah 

di(+)30% 

Selisih (Rp.) 

Andalas Suite 823,968 831,364 (7,396) 

Junior Suite 535,201 484,472 50,729 

 Executive 444,222 606,829 (162,607) 

Standard 376,708 456,410 (79,702) 

Sumber: data olahan penulis 

 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selisih perhitungan laba untuk 

setiap type room antara room rate tahun 2017 dan perhitungan harga pokok kamar 

menggunakan metode Activity Based Costing setelah ditambah 30% untuk 

perolehan laba yaitu andalas sebesar Rp. 191,853, Junior suite sebesar Rp. 

111,801, executive sebesar Rp 140,037, dan standard sebesar 105,325. Setelah 

ditambah 30% untuk perolehan laba, tarif kamar andalas,executive dan standard 

masih dibawah room rate pada tahun 2017. Sedangkan untuk type kamar andalas, 

junior suite, dan excutive setelah ditambah 30% untuk perolehan laba, tarif 

kamarnya berada di atas room rate tahun 2017. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Hasil dari perhitungan Harga Pokok kamar dengan menggunakan metode 

Activity Based Costing yaitu, untuk jenis kamar Andalas Suite sebesar Rp. 

639,511 untuk kamar Junior Suite sebesar Rp. 372,670, untuk kamar 

excutive sebesar Rp 466,791dan kamar Standar sebesar Rp. 351,085.  

2. Berdasarkan perhitungan Harga Pokok di atas, jika ditambah 30% untuk 

perolehan laba setiap type room maka untuk kamar andalas sebesar Rp. 

831,364, junior suite sebesar Rp. 484,472, Executive sebesar Rp. 606,829, 

dan standard sebesar Rp. 456,410. Maka selisih perhitungan untuk setiap 

type room antara room rate tahun 2017 dan perhitungan harga pokok kamar 

menggunakan metode Activity Based Costing setelah ditambah 30% yaitu 

yaitu andalas sebesar Rp. 191,853, Junior suite sebesar Rp. 365,528, 

executive sebesar Rp 140,037, dan standard sebesar 105,325, 

3. Berdasarkan dari hasil perhitungan harga pokok kamar secara tradisional 

dengan menggunakan metode Activity Based Costing yaitu  andalas sebesar 

Rp. 184,457, Junior suite sebesar Rp. 162,530, executive sebesar Rp     

(22,569), dan standard sebesar Rp. 25,623, tarif kamar dengan menggunakan 

metode Activity Based Costing masih dibawah room rate pada tahun 2017. 

Terjadinya selisih harga dikarenakan pada metode Activity Based Costing 
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biaya overhead pada masing-masing produk dibebankan pada banyak cost 

driver. Sehingga dalam metode ini mampu mengalokasikan biaya aktivitas 

ke setiap kamar secara tepat berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas.   

 

5.2 Saran  

Dengan menggunakan metode Activity Based Costing System perusahaan 

dapat mengendalikan biaya lebih baik karena metode Activity Based Costing 

System merupakan sistem analisis biaya berbasis aktivitas untuk memenuhi 

kebutuhan manajemen dalam pengambilan keputusan, baik yang bersifat strategik 

maupun operasional. Maka saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu :  

1. Berdasarkan dari hasil perhitungan harga pokok kamar dengan menggunakan 

metode Activity Based Costing untuk kamar andalas, junior suite, dan 

standar yang mana memberikan hasil perhitungan yang lebih kecil dari pada 

room rate tahun 2017, untuk tahun selanjutnya diharapkan 100% dapat 

meningkatkan penjualan kamar dari tahun sebelumnya untuk tahun-tahun 

berikutnya. Jika dengan menggunakan metode Activity Based Costing 

diperkirakan persentase penjualan kamar belum mencapai target persentase 

yang diperkirakan di atas, maka sebaiknya pihak hotel lebih baik 

menggunakan metode tradisional. Sedangkan pada kamar excutive hasil 

perhitungan Activity Based Costing lebih besar dari pada room rate tahun 

2017 maka agar sebaiknya tetap menggunakan metode tradisional. Karena 

harga yang diperoleh dengan menggunakan Activity Based Costing jauh lebih 

tinggi dari harga yang diterapkan oleh pihak hotel sebelumnya dan 
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dikhawatirkan untuk penjualan kamar ditahun-tahun selanjutnya akan jauh 

menurun lebih rendah. 

2. Agar pihak manajemen hotel mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai 

penerapan Activity Based Costing dalam perhitungan harga pokok kamarnya, 

sehingga informasi mengenai harga pokok kamar yang lebih akurat dapat 

diperoleh. 

3. Jika pihak manajemen hotel ingin menerapkan Activity Based Costing 

sebaiknya didukung oleh sistem informasi dan tenaga kerja yang memadai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


