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Data 
 

• Data penjualan kamar 
tahun 2000 – 2002 

• Data fasilitas kamar  
• Biaya tahun 2002 

Penentuan Tarif 

Sistem Biaya  
Konvensional  

Sistem ABC 

Pengumpulan Biaya  

Penggolongan Biaya  
- biaya produksi langsung  
- biaya produksi tidak 

langsung  
- biaya non produksi  

Alokasi Pembebanan 
Biaya  

Penentuan Tarif Kamar 

Ditelusur   

Penggolongan Biaya  
Tahap I  : Melacak 
biaya keberbagai aktivitas 
• Aktivitas unit  
• Aktivitas produk  
• Aktivitas batch  
• Aktivitas fasilitas  
Tahap II  : Penentuan 
driver dalam aktivitas 
pelayanan jasa 
 

Penentuan Tarif Kamar 

Kesimpulan  

Rekomendasi 



Keterangan :  

Pada penentuan tarif kamar setiap tipe kamar dengan menggunakan 

pendekatan metode biaya konvensional, terhadap semua biaya produksi dan 

pemproduksi yang digunakan dalam kalkulasi biaya penentuan tarif kamar 

dialokasikan pada produk menurut tipe kamar sesuai dengan jumlah rata – rata 

tipe kamar yang terpakai ditambah dengan mark – up biaya yang ditetapkan 

perusahaan dari harga pokok. Sedangkan pada perhitungan tarif kamar dengan 

menggunakan metode ABC, tarif kamar setiap satu tipe kamar dalam kalkulasi 

biaya berdasarkan aktivitas – aktivitas yang dilakukan dalam pelayanan pada 

para tamu hotel dan ditelusuri sesuai cost driver sebagai pemicu biaya aktivitas. 

Kemudian menghitung besarnya harga tiap kamar perhari dengan ditambah 

mark – up tarif kamar tiap tipe kamar perhari.  

Dari hasil perhitungan kedua metode biaya tersebut analisis melalui 

langkah – langkah yang digunakan dalam menentukan nilai tarif tiap tipe kamar 

untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan perbedaan kedua metode 

dengan menggunakan metode ABC lebih akurat dibandingkan dengan 

menggunakan metode biaya konvensional. Dengan demikian untuk keputusan 

penentuan tarif kamar tiap tipe per unit dengan menggunakan metode cost dapat 

memberikan informasi tentang konsumsi biaya masing – masing produk sesuai 

dengan aktivitas kegiatan pelayanan kamar, dan bagi pihak manajemen dalam 

mengatur biaya dan pengambilan keputusan bagi peningkatan kualitas 

pelayanan jasa kamar hotel.  
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