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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. 

 

2.2Pengertian 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 



23 
 

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. 

2.4.4Cost 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 Systemmenurut 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.  

2.4.8Metode 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 PlanHotel, 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.                                               

 


