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ABSTRAKSI

BAMBANG  H  YUWONO

F. 1 3 0 0 0 1 4

Perusahaan yang bergerak dalam bidang perhotelan, dewasa ini mengalami 
kemajuan yang pesat seiring dengan bertambahnya jumlah hotel serta penambahan 
kamar hotel yang sudah ada. Persaingan dalam merebut tamu sangat ketat yang 
dikarenakan bertambahnya hotel dan berkurangnya tamu yang berkunjung sebagai 
akibat krisis ekonomi yang tak kunjung membaik dan situasi keamanan di negara kita 
kurang kondusif. Oleh karena itu manajemen hotel harus mencari strategi yang tepat 
satunya adalah dalam menentukan harga jual untuk bisa bertahan dalam kelangsungan 
hidup perusahaan. 

Klasifikasi biaya merupakan salah satu cara untuk pengendalian biaya serta 
bermanfaat untuk mengambil keputusan. Penentuan biaya ke dalam kelompok tertentu 
juga bermanfaat untuk menyusun anggaran dan mengetahui apakah anggaran yang telah 
disusun dapat terpenuhi dan sebagai analisa untuk  mengamabil keputusan.  

Hotel Kusuma Kartikasari dalam mengklasifikasikan biaya untuk menentukan 
tarif sewa kamar dengan menggunakan perhitungan biaya atas dasar persentase 
pendapatan penjualan kamar tahun sebelumnya. Hotel ini juga telah menggunakan 
metode full costing dengan mark up 75%, menghasilkan tarif sewa kamar yang dapat 
menutup biaya operasi dan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan.
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MOTTO

Aku lahir, lalu .....aku merangkak ..... dan terus merangkak.

Aku selalu merangkak ..... tak akan pernah berdiri ..... kemudian berjalan

sebab ..... aku tak mau, sesudah berdiri ..... kemudian berjalan, lalu ..... 

kembali merangkak. 

Lebih baik aku merangkak ..... merangkak .....dan terus merangkak.

Karena aku sudah terbiasa merangkak, biarkan aku merangkak ..... tapi,

hasil karyaku bisa dinikmati dengan .....berdiri ..... berjalan ..... berlari……

tidur ..... mimpi……atau apa saja tanpa harus ikut merangkak.    

(G-tribe)

Aku selalu belajar bahwa ....

Tak semua yang kuharapkan akan jadi kenyataan

Kadang Allah membelokkan rencanaku

Tapi aku tahu bahwa itu lebih baik daripada apa yang kurencanakan

 Sebab itu aku selalu bergembira.

Aku selalu belajar bahwa ....

cobaan itu pasti datang dalam hidupku

dan aku tak mungkin berkata “jangan Allah”

Karena aku tahu bahwa itu tak kuasa melampaui kekuatanNya. 

Sebab itu aku selalu bergembira.

Aku sudah belajar bahwa ....

Tiada kejadian yang harus disesali & ditangisi 

Karena semua rencanaNya indah bagiku

Maka aku akan bersyukur dan bergembira didalam segala hal

Karena bergembira akan aku dapatkan dari firmanNya.

(BmB / bhyou)
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manusia.
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3. Bapak Drs Eko Arief S. MSi. Ak,  selaku Ketua Jurusan Akuntansi  Fakultas 

Ekonomi Universitas Sebelas Maret dan selaku dosen pembimbing.

4. Bapak Agus Widodo MSi, Ak  dan Ibu Dra. Falikhatun, Msi, Ak selaku dosen 

pembimbing, Bp. Sri Suranto Msi, Ak, dan Bp Anas Wibawa Msi. Ak. selaku 

dosen penguji. 

5. Bapak  H Sarimin Tjiptomiharjo selaku pimpinan beserta staff karyawan hotel 

Kusuma Kartikasari.

6. Seluruh Dosen dan Staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret



viii

7. Bapak & Ibu, In your eyes I saw love flow to me who’ve come to rest by your 

shoulders, and I saw the light of kindness shine every time I come to seek comfort.

Selamat jalan semoga menjadi Haji yang mabrur dan tolong do’ain ananda semua 

agar selalu teguh, tangguh, tegak, tegar dan tabah  dalam kepasrahan Illahi.

8. Semua mbak & mas ku,  mungkin kalian udah bosan dengan segala tingkahku 

yang membuat gundah tapi tetap sabar dalam menghadapi aku. Terus terang aku 

bingung untuk membalas kebaikan yang selama ini telah kalian berikan

9. Almira, Sabrina, Lolita, Kirana, Raisa, Gian etc, tingkah kalian semua selalu 

membuatku rindu.

10. seLIRAku, kenapa sering ngak bersyukur atas rahmatNya seeh..?

11. Keluarga Besar Suwondo mari kita jaga kebersamaan yang indah dalam 

kedamainan dan keteduhan Illahi.

12. Kel. Nurwarmanto  dan Kel. Prianto AS di Semarang maKASIH untuk 

perhatiannya kepadaku. Kel .Made di Bali kok iso jadi bintang iklan tho? 

13. Ferry Ma’ruf, ngajariku keberanian & kebenaran; Sheraton Bandara Hotel Jkt, 

thanks for a chance to be your staf.

14. Reza, arti sobat lebih dari sekedar materi; Wisnu, ntar kita cari sama-sama; Beta, 

wis gak usah kesuwen; Rahardian, bantuanmu selalu siap kau berikan

15. Nana, untuk urusan ini kau selalu berada di depanku, thanks ya untuk semuanya.

16. Dek Teen, teduh memandangmu; Wiwin, makasih supportnya.

17. Om Yahya & Ari, kita kloter terakhir tho?; Nugrah, cari apa disana?; Lukman, 

lupa ma kawan2 lama?; Abu, untuk tebengan pulang; Emir; Widi; Andi; Firdi; 

Heri, Mike-Rhy; Dyah; Nefi; Ndaru; Erna; Agus; Teus; Fajar; Syahid; dll.
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18. Simbah, Konil, Silo, Koko & genk; aku takkan lupa kebaikan kalian

19. Tulus alfa djogja, dah naik jabatan?; Riza n Donna djogja, emang pawang musik

20. Dewind, ini berawal dari kamu?; KaPe, ra sah kesuwen, tak tagih lho janjimu

21. Tony  n Poppy (Bandara), insaf dong masak kayak gitu terus; Emilia Indah, lo 

dah ngajari  ‘tegar’; Aris Bandung, keep black masih nggak?

22. David ‘black black heart’ Usher; Candela, wah panutan nih.....jangan diubah-

ubah dong !; mama Dido, threre will be no white flag above my doors.

23. Kawan-kawan FE Extention thanks f/ every moment we’ve share before

24. Semua pihak yang sengaja atau tidak LUPA tak kusebut, kalian tuh anugrah dari 

Tuhan untukku yang telah memberikan tempat salah dan LUPA pada manusia.

25. For all, please for give me if I have done something mistaken while I’am study in 

extention. I know that I’m only human, born to mistaken.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

pada khususnya dan industri perhotelan pada umumnya serta rekan-rekan mahasiswa atau 

pembaca sebagai tambahan referensi.

Surakarta, 30 Desember 2003

Penulis

    Bambang  H Yuwono



x

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN ABSTRAKSI ii 

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERSETUJUAN iv

HALAMAN MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiv

BAB  I  PENDAHULUAN 1   

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Metodelogi Penelitian 6

F. Sistematika Penulisan 8 

BAB II  LANDASAN TEOTI 10

A. Pengertian Biaya 10

B. Klasifikasi Biaya 12

C. Hubungan Biaya Dengan Harga Pokok 20

D. Metode Penetapan Harga Jual 28

BAB III   GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 34

A. Sejarah Berdirinya 34

B. Lokasi 35

C. Sarana dan Fasilitas 35

D. Struktur Organisasi 48



xi

BAB IV  ANALISA DATA 49

A. Penentuan Harga Pokok Jasa Sewa Kamar 49

B. Penentuan Tarif Sewa Kamar Atas Dasar Perilaku Biaya 

Terhadap Perubahan Volume Aktivitas 57

BAB V  PENUTUP 77

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

  



12

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 : Biaya Listyrik dan jumlah Kwh per Bulan 16

Tabel 3.1 : Tipe, Jumlah Kamar dan tarif kamar tahun 200X 36

Tabel 4.1 : Biaya-biaya yang  dikeluarkan Hotel Kusuma Kartika

 tahun 200X 52

Tabel 4.2 : Jumlah kamar tersedia dijual dan kamar terjual selama 

tahun 200X 52

Tabel 4.3 : Jumlah hari hunian setiap tipe kamar selama tahun 200X 53

Tabel 4.4 : Pendapatan dari penjualan kamar tahun 200X 53

Tabel  4.5 : Tarif sewa kamar per hari (Rp) 57

Tabel  4.6 : Klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya dan 

hubungan dengan aktivitas pengelolaan kamar 60

Tabel  4.7 : Biaya gaji dengan dasar persentase alokasi pendapatan 

selama tahun 200X 61

Tabel  4.8 : Jumlah biaya laundry dan jumlah kamar terjual selama 

tahun 200X 62

Tabel  4.9 : Alokasi biaya Laundry tiap tipe kamar tahun 200X 64

Tabel  4.10: Biaya Rekening listrik dan Tingkat hunian kamar 

selama tahun 200X 65



13

Tabel 4.11: Alokasi biaya variabel engineering dan maintenance

dengan dasar alokasi daya listrik terpasang 66

Tabel 4.12: Alokasi biaya engineering dan maintenance variabel 

dan tetap selama tahun 200X 67

Tabel 4.13: Biaya House Keeping dan F&B selama tahun 200X 68

Tabel 4.14: Alokasi biaya HK dan F&B dengan dasar alokasi 

pendapatan selama tahun 200X 69  

Tabel 4.15: Biaya administrasi dan umum berdasar alokasi 

pendapatan kamar selama tahun 200X 70

Tabel 4.16: Alokasi biaya penyusutan berdasarkan luas lantai 

selama tahun 200X 71

Tabel 4.17 Alokasi biaya depresiasi untuk tiap tipe kamar 

selama tahun 200X 71

Tabel 4.18: Alokasi biaya antar departemen dengan dasar alokasi 

pendapatan selama tahun 200X 72

Tabel 4.19: Alokasi biaya penjualan dengan dasar prosentase 

pendpatan selama tahun 200X 73

Tabel 4.20: Hasil analisa Perhitungan biaya (harga Pokok jasa) 

kamar selama tahun 200X 74

Tabel 4.21: Tarif Sewa Kamar per Hari Selama tahun 200X 75



14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Strukutur Organisasi Hotel Kusuma Kartikasari. 48



15



16



BAB  I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini banyak perusahaan baik manufaktur, dagang maupun jasa 

menghadapi lingkungan yang selalu berubah dan penuh ketidakpastian. Di sisi lain 

perusahaan dituntut untuk meningkatkan efektivitas perusahaan dengan mengelola 

sumber daya secara lebih efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya tujuan 

usaha yang optimal dan untuk menjaga daya saing mereka dalam percaturan bisnis. 

Untuk menghadapi hal tersebut maka manejemen perusahaan harus dapat mengambil 

keputusan dan tindakan yang tepat sehingga dapat bertahan bahkan dapat 

mengembangkan usahanya.

Agar dapat bersaing dengan baik di antara hotel-hotel yang semakin banyak 

jumlahnya, suatu hotel harus dapat mengambil keputusan dan tindakan yang tepat 

untuk memperoleh keuntungan. Adanya pengetahuan dan tingkat kesadaran 

konsumen yang semakin meningkat terhadap kualitas, harga dan pelayanan produk, 

akan mendorong manejemen untuk mengambil keputusan yang tepat. Dengan 

demikian setiap perusahaan semakin dipacu untuk menghasilkan produk, baik dalam 

bentuk barang maupun jasa yang lebih berkualitas, pelayanan yang lebih memuaskan, 

dan harga yang lebih rasional.



Perhatian utama perusahaan-perusahaan pada umumnya, untuk dapat 

mencapai target laba adalah penentuan harga jual produk. Salah satu variabel penting 

dalam penentuan tarif sewa kamar ini adalah informasi biaya produksinya. 

Pengalokasian biaya-biaya yang tidak merata kepada produk akibat dari informasi 

biaya produksi yang tidak benar akan mengakibatkan penentuan tarif sewa kamar 

yang tidak tepat dan menimbulkan kesalahan dalam pengukuran dan penilaian kinerja 

produk. Hal ini mengakibatkan keputusan-keputusan manajemen menjadi tidak tepat 

dan dapat membawa dampak buruk terhadap daya saing dan kelangsungan 

perusahaan. Dengan dasar pengalokasian yang lebih baik maka penentuan tarif sewa 

kamar akan lebih akurat dan manajemen mempunyai informasi yang lebih baik dalam 

membuat keputusan-keputusan yang lebih tepat, antara lain dalam penentuan apakah 

suatu produk atau komponen produk dibuat sendiri ataukah harus dibeli dari luar dan 

sebagainya. Informasi harga jual yang lebih akurat akan memberikan penilaian yang 

lebih tepat terhadap kinerja produk.

Pada prinsipnya industri perhotelan adalah usaha penyediaan perlengakapan 

tempat tinggal sementara, makanan dan pelayanan lain yang diperlukan sebagai 

tambahan. Oleh karena itu hotel termasuk ke dalam klasifikasi industri jasa yang 

mempunyai karakteristik tersendiri, karena disamping menjual jasa pelayanan, bidang 

ini juga menjual produk lain yang berkait seperti makanan, minuman dan 

cinderamata. Disamping itu dalam jangka pendek, tingkat penawaran kamar hotel 

tidak dapat ditingkatkan sebab jumlah kamar yang ada sudah tetap. Tingkat hunian 



kamar juga tidak dapat ditingkatkan karena perputaran hunian kamar, dalam keadaan 

normal hanya akan terjadi sekali dalam sehari. Artinya setiap 24 jam kamar hotel 

hanya dapat dihuni oleh penginap sejumlah kamar bersangkutan. Jika pendapatan 

suatu kamar pada malam tertentu tidak diperoleh, maka pendapatan tersebut berarti 

hilang untuk selamanya. Dengan demikian pengelolaanpun berbeda dengan industri 

jasa pada umumnya sebab industri perhotelan tidak murni jasa.

Tujuan utama setiap hotel adalah menjual jasa kamar dengan berusaha 

menaikkan persentase tingkat hunian kamar hotel. Penjualan tersebut ditandai dengan 

penggunaan tarif sewa kamar yang tepat kepada para pemakai jasa kamar hotel. 

Penetapan strategi yang tepat oleh manejemen, akan berpengaruh dalam merebut 

persaingan pangsa pasar yang kompetif. Salah satu strategi yang bisa diambil 

manejemen adalah dalam menetapkan tarif sewa kamar yang sesuai, sehingga dapat 

menutup biaya produksi dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.  Ada 

beberapa cara dalam menetapkan harga jual/ tarif sewa kamar tersebut, salah satunya 

adalah penggunaan metode full costing system .   

Metode full costing adalah metode penentuan tarif sewa kamar yang 

membebankan seluruh biaya produksi baik bersifat variabel maupun tetap. Oleh 

karena itu metode full costing ini mungkin sesuai dengan industri jasa perhotelan.  

Atas dasar pemikiran ini, penulis ingin melakukan penilaian tentang 

kemungkinan dilaksanakannya sistem penentuan harga jual kamar hotel  dengan 

menggunakan metode full costing yang memberikan informasi biaya lebih akurat 



untuk tujuan pengambilan keputusan oleh menejemen. Dalam penelitian ini penulis 

mengambil judul “ Penentuan Tarif Sewa Kamar dengan Metode Full Costing pada 

Hotel Kusuma Kartikasari Solo“ 

B. PERUMUSAN MASALAH

Penelitian akan dilakukan penulis di Hotel Kusuma Kartikasari di Solo yang 

merupakan hotel berbintang dua, memperoleh pendapatan dari departemen-

departemen operasi:

1. Room 

2. Food and Beverage 

3. Other Operating Departement ( OOD) yang teridi dari :

a. Telephone

b. Guest laundry

c. Tenant 

Dengan cukup banyaknya produk yang ditawarkan oleh hotel maka penulis 

akan membatasi pembahasan tentang penerapan full costing system untuk penentuan 

tarif sewa kamar. Hal ini dilakukan mengingat penyewaan kamar merupakan sumber 

pendapatan terbesar hotel.

Adapun permasalahan yang akan penulis bahas  adalah “ Bagaimana metode 

full costing system dalam penentuan tarif sewa kamar dapat diterapkan pada industri 



perhotelan, khususnya untuk membantu manajemen dalam menghasilkan suatu 

informasi yang lebih akurat tentang biaya produk untuk penyewaan kamar ? ”

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah 

sebagai berikut

1. Untuk menjelaskan sistem pengelolaan biaya berdasarkan metode full costing

system  yang mungkin memiliki keunggulan dalam penentuan harga jual 

kamar hotel.

2. Untuk merancang full Costing system secara praktis untuk diterapkan di 

industri perhotelan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, 

terutama 

1. Penulis, untuk dapat membandingkan antara teori-teori yang diperoleh selama 

kuliah dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dan manambah 

wawasan pengetahuan penulis khususnya yang berkaitan dengan Full Costing 

system.

2. Hotel Kusuma Kartikasari di Solo dapat mengetahui alternatif lain yang baik 

dalam menyediakan informasi produk yang lebih akurat



3. Pihak kalangan ilmiah lain ( umum), hasil penelitian diharapkan dapat 

digunakan sebagai referensi dalam bidang akuntansi dan juga memberikan 

sumbangan pikiran yang dapat digunakan sesuai dengan kepentingannya 

masing-masing.

E. METODELOGI PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah hotel Kusuma 

Kartikasari di Surakarta dengan metode studi kasus.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk observasi langsung ke lokasi objek 

penelitian. Tujuan dari penelitian lapangan ini adalah mencari data primer 

dengan menggunakan  cara sebagai berikut.

 wawancara, yaitu untuk memperoleh informasi langsung dari pihak hotel 

yang mendukung analisis yang akan  diambil.

 Dokumen, yaitu dilakukan dengan melihat dan mencatat dokumen-

dokumen pihak hotel yang mendukung penelitian.



b. Penelitian Pustaka

Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari literatur yang berhubungan 

dengan perumusan masalah dan mendapatkan teori yang selanjutnya 

dipakai untuk menilai, menganalisa, dan mengambil kesimpulan.

3.  Analisa Data

Setelah penulis memperoleh dan mengumpulkan data-data yang diperlukan 

dari pihak hotel,  kemudian dilakukan analisa data dengan cara sebagai 

berikut.

1. Memperoleh data tentang pembebanan biaya sewa kamar hotel dan 

mengklasifikasikan biaya dalam biaya tetap, biaya variabel, dan biaya 

semi variabel.

2. Menghitung biaya-biaya yang membentuk tarif sewa kamar hotel dengan 

menggunakan pendekatan full costing system. Menurut RA Supriyono 

(1989) penetapan tarif sewa kamar hotel yang tepat akan berdampak pada 

harga yang kompetitif sehingga dapat merebut pangsa pasar atau 

persentase tingkat hunian kamar yang tinggi. Cara yang digunakan dalam 

penetapan tarif sewa kamar metode full costing dengan perhitungan mark 

up sebagai berikut



     Jml biaya nonproduksi + Laba yang diharapkan (*) 

% mark up   =                x100%

Total biaya produksi

(*)  % keuntungan per tahun yang diharapkan dari investasi yang ditanam.  

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I       PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan 

pustaka, dan sistematika pembahasan

BAB II     LANDASAN TEORI

Di dalam bab ini akan membahas diskripsi tentang pengertian biaya, 

klasifikasi biaya,  hubungan biaya dengan harga jual, metode 

penentuan harga jual.

BAB III    GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Bab ini menjelaskan keadaan perusahaan berisi sejarah berdirinya, 

struktur  organisasi serta tugas dan wewenang tiap departemen.

BAB IV    ANALISA DATA

   Bab ini membahas data penelitian dianalisis dan perhitungan 

penentuan tarif  sewa kamar.



BAB  V   KESIMPULAN DAN SARAN

 Berisi kesimpulan dari hasil analisa dan perhitungan tarif sewa kamar 

dan memberikan saran-saran.



BAB  II

LANDASAN` TEORI

A. PENGERTIAN BIAYA

Akuntansi secara garis besar dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu akuntnasi 

keuangan dan akuntansi manejemen. Akuntansi biaya bukan merupakan tipe 

akuntansi tersendiri yang terpisah dari dua tipe akuntansi tersebut diatas, namun 

merupakan bagian dari keduanya. Akuntansi keunagan dan akuntansi menejemen 

mempunyai dua persamaan yaitu sebagai berikut.

1. Merupakan sistem pengolah informasi yang menghasilkan informasi 

keuangan.

2. Berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang bermanfaat bagi 

seseorang untuk mengambil keputusan.

Dalam melakukan proses kegiatan untuk menghasilkan informasi, proses 

akuntansi biaya tergantung untuk siapa informasi tersebut ditujukan. Apabila 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai luar perusahaan, maka akuntansi biaya 

merupakan bagian dari akuntansi keuangan sehingga proses kegitannya harus 

memperhatikan karakteristik akuntansi keuangan.

Proses akuntansi biaya dapat pula ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dari dalam perusahaan. Dalam hal ini akuntansi biaya harus memperhatikan 

karakteristik akuntansi menejemen. 



Oleh karena itu menurut Mulyadi (1986) akuntansi biaya mempunyai tiga 

tujuan pokok yaitu sebagai berikut.

1. Penentuan harga pokok per satuan produk atau jasa.

2. Pengendalian biaya.

3. Penyediaan data biaya bagi pengambilan keutusan khusus, perumusan 

kebijakan dan perencanaan jangka panjang. 

Siklus akuntansi biaya dalam suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh siklus 

kegiatan perusahaan tersebut. Pada perusahaan jasa, siklus kegiatan dimulai dari 

persiapan penyerahan jasa dan berakhir dengan penyerahan jasa kepada pemakainya. 

Siklus akuntansi biaya dimulai dengan pencatatan biaya persiapan penyerahan jasa 

dan berkhir dengan disajikannya harga pokok jasa yang diserahkan. Akuntansi biaya 

dalam perusahaan jasa bertujuan untuk menyajikan informasi harga pokok per satuan 

jasa yang diserahkan kepada pemakai jasa.  

Dalam operasi perusahaan pada umumnya biaya akan terjadi lebih dahulu 

sebelum pendapatan terjadi pada waktu kemudian. Oleh karena itu pengakuan dan 

pengukuran secara tepat pada biaya akan mempengaruhi ketepatan pengakuan dan 

pengukuran pendapatan.

Pengertian biaya menurut Mulyadi (1990) adalah pengorbanan sumber 

ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan 

terjadi. Hendriksen (1991) mendifinisikan biaya  yaitu sumber daya ekonomi pada 



saat berjalan yang dikorbankan atau yang akan diberikan dalam memperoleh barang 

dan jasa yang akan digunakan dalam operasi perusahaan 

Polimeni (1983) mendifinisikan biaya sebagai manfaat yang dikorbankan 

untuk memperoleh barang atau jasa. Manfaat (benefit) yang dikorbankan diukur 

dalam satuan mata uang melalui pengurangan atas harta atau dibebankan sebagai 

hutang pada saat manfaat tersebut diperoleh.

Sedangkan RA Supriyono (1995) berpendapat bahwa biaya adalah harga 

perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan 

dan akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. Biaya digolongkan ke dalam harga 

pokok penjualan, biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, biaya bunga dan 

biaya pajak.  

Dari pengertian-pengertian biaya diatas dapat diambil empat kesimpulan 

sebagai berikut.

 biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi 

 diukur dalam satuan uang

 yang terjadi atau yang akan terjadi

 pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.

   

B. KLASIFIKASI BIAYA

Akuntansi biaya dalam membantu manejemen untuk memperoleh informasi 

biaya selalu berkaitan dengan masalah klasifikasi biaya. Hal ini merupakan salah satu 



proses pengelompokan biaya ke dalam kelompok tertentu menurut persamaan yang 

ada, untuk memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan menejemen. 

Batasan tentang pengklasifikasian biaya yang dikemukanan menurut R.A 

Supriyono (1995) adalah proses mengelompokkan secara sistematis atas keseluruhan 

elemen yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk 

dapat memeberikan informasi yang lebih mempunyai arti atau lebih penting. Adanya 

konsep different cost for different purpose dalam akuntansi biaya yaitu untuk 

kepentingan menejemen yang berbeda-beda diperlukan informasi yang berbeda pula. 

Tujuan dari klasifikasi biaya tersebut menurut Matz-Usri (1988) adalah sebagai 

berikut.

 untuk perencanaan laba melalui perhitungan budget

 digunakan sebagai pengendalian melalui akuntansi pertanggungjawaban

 sebagai pengukur laba tahunan atau periodik tertentu 

 membantu menetapkan harga jual dan kebijakan harga

 menyediakan data yang relevan guna analisa proses pengambilan 

keputusan. 

Sedangkan Polimeni (1986) mengklasifikasi biaya ke dalam berbagai 

kepentingan atau tujuan biaya tersebut dikeluarkan. Adapun klasifikasi biaya sebagai 

berikut.



1. Biaya atas dasar elemen produk (product cost) yaitu

a. Biaya bahan baku (direct materials), adalah biaya bahan yang dapat 

diidentifikasi ke produk jadi dan dapat dengan mudah ditelusur ke produk 

jadi serta membentuk sebagian produk jadi.

b. biaya tenaga kerja langsung (direct labour), adalah biaya tenaga kerja 

yang secara langsung ikut memproduksi produk jadi dan dapat secara 

mudah ditelusur ke produk jadi.

c. Biaya overhead (factory overhead), adalah biaya yang merupakan 

penjumlahan dari biaya bahan baku tak langsung (indirect material), 

biaya tenaga kerja tak langsung (indirect labour), dan biaya produksi tak 

langsung yang lain (inderect production cost)

2. Biaya atas dasar hubungan dengan aktifitas volume, yaitu

a. Biaya tetap (fixed cost), adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam 

range volume tertentu tetapi per unitnya berubah-ubah, artinya biaya per 

satuannya berbanding terbalik dengan perubahan volume kegiatan. 

Semakin banyak volume yang diproduksi akan rendah biaya per 

satuannya, sebaliknya semakin sedikit volume yang diproduksi akan 

semakin tinggi biaya per satuannya.

b. Biaya variabel (Variable cost), adalah biaya yang jumlah totalnya berubah 

secara proposional dengan perubahan volume produksi tetapi per unitnya 

selalu tetap.



c. Biaya semi variabel (semi variable cost), yaitu biaya yang mempunyai 

karakteristik tetap dan variabel yang secara total mengalami perubahan 

tetapi tidak proposional dengan volume produksinya. Semakin besar 

volume produksi semakin besar biaya totalnya. Sedangkan biaya per 

satuannya akan berubah berbanding terbalik dengan perubahan volume 

produksi tetapi sifatnya tidak sebanding. Pengeluaran yang digolongkan 

sebagai biaya semi variabel adalah biaya listrik, biaya telepon, biaya air, 

biaya pemeliharaan mesin, biaya pemeliharaan kendaraan. Metode 

pemisahan biaya semi variabel menurut Mas’ud (1994) adalah sebagai 

berikut. 

 metode titik tertinggi dan terendah (High and low point method)  

metode ini menganalisa biaya dengan memisahkan biaya menjadi 

dua yaitu biaya yang paling tinggi dengan biaya yang paling 

rendah dalam periode waktu tertentu. Perbedaan ini didasarkan 

atas volume kegiatan yang dilakukan oleh suatu unit usaha pada 

kapasitas maksimum dan minimum. Jumlah perbedaan biya 

tertinggi dan terendah kemudian dibagi selisih kapasitas antara 

keduanya untuk menentukan biaya variabel per unitnya, dengan 

contoh sebagai berikut.



Tabel 2.1 : Biaya listrik dan jumlah Kwh per Bulan

Bulan Kwh Biaya listrik (Rp)
Juli          5,500                    754,000 

Agustus          7,000                    850,000 
September          5,000                    700,000 
Oktober          6,500                    820,000 

November          7,500                    960,000 
Desember          8,000                 1,000,000 

  
       Selisih biaya tertinggi - terendah

Tarif biaya variabel  =  
       Selisih volume tertinggi - terendah

           Rp 1,000,000 - 700,000
                =  = Rp 1,000 / Kwh

          8,000 - 5,000

maka biaya tetapnya dapat dihitung, misal bulan Desember 

Biaya tetap =  Total biaya - baiya variabel

 =  Rp 1,000,000 - (Rp 1,00  x  8,000)

 =  Rp 200,000

 metode kuadrat terkecil (Least square method)

Dalam metode ini total biaya adalah fungsi dari biaya variabel 

yaitu pada tingkat kegiatan minimal digambarkan bahwa total 

biaya sama dengan biaya tetap dan perubahan totalnya dtandai 

dengan bertambahnya biaya variabel kerena adanya volume 

kegiatan. Metode kuadrat terkecil ini perusahan akan mencari 

kedua unsur biaya dengan persamaan  Y= a + bX  dimana,



  n (XY) - X (Y)
  b  =

    (X2) - (X)2

   Y - b (X)
  a  =  

       n

 metode biaya minimal (minimal cost method)

metode ini mencoba menghitung berapa jumlah biaya minimal 

yang harus dikeluarkan perusahaan seandainya tidak melakukan 

kegaitan atau produksi dalam satu periode. Sebagai contoh pada 

perusahaan XYZ untuk tingkat produksi 25.000 jam mesin dengan 

biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 200.000. Menurut perhitungan 

apabila perusahaan tidak berproduksi, biaya yang harus 

dikeluarkan sebesar Rp 50.000. Maka biaya tetap sebesar Rp 

50.000 tersebut sebagai biaya minimal dan biaya variabel dapat 

dihitung sebagai berikut

               Rp 200.000 - 50.000
Biaya Variabel  = 

             25.000

        =  Rp 6,00 per jam mesin



3. Biaya atas dasar dapat-tidaknya ditelusur, yaitu

a. Biaya langsung (direct cost), adalah biaya yang dapat langsung 

dibebankan pada produk/departemen tertentu, contohnya biaya bahan 

baku, baiya tenaga kerja langsung.

b. Biaya tidak langsung (indirect cost), adalah biaya yang tidak dapat secra 

langsung dibebankan pada produksi departeman tertentu, contohnya biaya 

overhead

4. Biaya atas dasar hubungan dengan departemen terjadinya, yaitu

a. Biaya departemen produksi (production departement cost), adalah biaya 

departemen yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi.

b. Biaya departemen pembantu (service departement cost), adalah biaya 

departemen yang secara tidak langsung berhubungan dengan produksi 

sehingga akan memberikan jasa tertentu untuk dinikmati oleh departemen 

lain. 

5. Biaya atas dasar fungsinya, yaitu

a. Biaya produksi (manufacturing cost), adalah biaya yang berhubungan 

dengan pengolahan suatu produk yang merupakan penjumlahan dari biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. 

b. Biaya pemasaran (marketing cost), adalah biaya yang dikeluarkan dari 

produk selesai sampai dengan pengumpulan piutang menjadi kas. Biaya 



ini  berhubungan dengan pemasaran atau penjualan produk, contohnya 

komisi penjualan, biaya promosi.

c. Biaya administrasi dan umum (administrative and general cost), adalah 

biaya yang berhubungan dengan operasional perusahaan.

d. Biaya keuangan (financial cost), yaitu biaya yang berhubungan dengan 

perolehan dana untuk operasi perusahaan, contohnya biaya bunga.

6. Biaya atas dasar periode pembebanan, yaitu

a. Biaya pengeluaran modal (capital expenditure cost), adalah biaya yang 

mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi pada saat terjadi 

dicatat sebagai aktiva dan dibebankan sebagai biaya jika sudah digunakan.

b. Biaya pengeluaran penghasilan (revenue expenditure cost), adalah biaya 

yang bermanfaat hanya pada saat periode akuntansi terjadinya biaya 

tersebut. Biaya ini langsung dibebankan sebagai biaya.

7. Biaya atas dasar hubungan dengan pengendalian, yaitu

a. Biaya terkendali (controllable cost), adalah biaya yang secara langsung 

dapat dipengaruhi oleh manajer tertentu dalam jangka waktu terentu.

b. Biaya tak terkendali (uncontrollable cost), adalah biaya yang secara tidak 

langsung dapat dipengaruhi oleh manejer tertentu dalamjangka waktu 

tertentu.

8. Biaya atas dasar hubungan dengan  pengambilan keputusan.



a. Biaya relevan (relevant cost), adalah biaya masa datang yang berbeda atau 

terpengaruh dalam berbagai alternatif suatu pengambilan keputusan.

b. Biaya tidak relevan (unrelevant cost), adalah biaya yang tidak terpangaruh 

dalam pengambilan keputusan yang sama jumlahnya tanpa adanya 

alternatif yang dipilih.

C. HUBUNGAN BIAYA DENGAN HARGA POKOK

Biaya dalam prakteknya mempunyai arti ambiguous (mendua), yaitu biay 

diartikan dalam konteks harga perolehan atau harga pokok (cost) dan biaya dalam 

konteks pengertian beban (expenses). Menurut Baridwan (1989) harga pokok (cost) 

diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan atau yang dipertimbangkan untuk 

memperoleh aktiva atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan, 

memproduksi barang atau jasa.

Harga perolehan menurut R.A Supriyono (1995) adalah jumlah yang dapat 

diukur dalam satuan uang bentuk kas yang dibayarkan, atau nilai aktiva lain yang 

diserahkan atau dikorbankan untuk keuntungan yang timbul, atau tambahan 

modaldalam rangka pemilikan barang dan jasa yang diperlukan perusahaan, baik pada 

masa lalu maupun pada masa mendatang. Sedangkan beban adalah harga perloehan 

yang dikorbankan atau dipakai dalam rangka memperoleh penghasilan (revenue) dan 

akan dipakai sebagai penghasilan.  

1. Pengertian Harga Jual



Harga jual menurut RA Supriyono (1995) adalah sejumlah moneter 

yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas 

barang atau jasa  yang dijual atau diserahkan. Sedangkan menurut Kotler 

(1991) harga jual yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk 

mendapatkan produk, baik yang berupa barang atau jasa.

Dari pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa harga jual 

jumlah uang yang dibebankan kepada pembeli atau yang dapat diperoleh 

penjual dari pembeli dalam transaksi jual beli. Dalam menentukan harga jual 

menejemen harus mampu membuat rencana serta analisa biaya dan faktor 

pendukungnya secara tepat. Ini artinya harga jual yang ditentukan harus dapat 

mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan dan memberikan 

keuntungan sesuai dengan tujuan perusahaan.

Pada umumnya perusahaan menentukan harga jual suatu produk atau jasa 

yang dihasilkan akan berpedoman pada tujuan penentuan harga jual itu 

(Swasta, 1985) yaitu.

 mendapatkan laba maksimal

 mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau pengembalian 

pada penjualan bersih

 mencegah atau mengurangi persaingan

 mempertahankan atau memperbaiki market share



Sedangkan menurut Lynn yang dikutip Hampel (1977) menyatakan bahwa 

ada delapan tujuan penentuan harga jual yang meliputi 

 Maksimalisasi laba

Maksimalisasi laba paling sering dipakai oleh perusahaan sebagai tujuan 

dalam kebijakan penentuan harga jual. Tujuan maksimalisasi laba lebih 

berperspektif jangka panjang, dimana lab dimaksimalisasikan agar nilai 

pemegang saham perusahaan dapat mencapai titik optimal. Namun 

sebagai konsekuensinya perusahaan harus memerlukan dukungan 

informasi biaya dan permintaan yang tepat. Penetapan harga kurang dari 

harga maksimum dipakai sebatas masih menguntungkan pihak 

perusahaan, terutama dalam konteks perluasan pangsa pasar dan 

memperkecil ketergantungan pelanggan tertentu. 

 Target Laba

Tujuan target laba diartikan sebagai target meraih Return On 

Investement (ROI), dengan cara menetapkan tingkat harga tertentu, 

kelompok produk dan divisi produk sedemikian rupa sehingga dapat 

mencapai tingkat pengembalian sesuai yang telah ditentukan oleh 

perusahaan. Kebiasaan umum manajemen memakai memakai modal 

pemegang saham (net worth) ditambah hutang jangka panjang sebagai 

dasar untuk menghitung tingkat pengembalian. Dalam hal ini sistem 



biaya standar lazim dipakai untuk mengalokasikan biaya tetap terhadap 

berbagai divisi produk dengan mengasumsikan tingkat produk tertentu. 

 Laba Memuaskan

Beberapa perusahaan tertentu tidak menekankan untuk meraih laba 

maksimal atau tingkat laba yang ditargetkan. Mereka sebatas mencapai 

tingkat laba memuaskan, dengan tujuan ini bisa dinyatakan secara 

eksplisit maupun implisit. Apabila tujuan pencapaian laba memuaskan 

tidak dinyatkan secara tegas, dimungkinkan akan timbul variasi 

penafsiran tergantung subjektivitas judgment pihak manajemen. 

 Memperbesar pangsa pasar

   Kebijakan penentuan harga jual secara empirik juga menempatkan 

peraihan pangsa pasar sebagai tujuan. Meskipun dalam jangka pendek, 

peraihan pangsa pasar tidak mendorong pencapaian laba optimum, 

namun dalam jangka panjang hal tersebut dapat menguntungkan posisi 

keungan perusahaan 

 Maksimalisasi Penjualan

        Perusahaan disini berusaha memaksimalisasi tingkat penjulan 

sedemikian rupa sampai setidaknya dapat mencapai tingkat laba 

minimum. Pada awal operasi, perusahaan merencanakan lebih dahulu 

perolehan target laba tertentu sebagai realisasi tingkat penjualan 

maksimum. Tujuan memaksimalisasi volume penjualan lebih didasarkan 



atas kepentingan jangka panjang, bukan untuk meraih laba lebih besar 

yang cenderung berorientasikan jangka pendek.

 Antisipasi Persaingan Pasar

       Sekelompok perusahaan membuat kebijakan penentuan harga jual untuk 

mengantisipasi pasar. Mereka umumnya termasuk klasifikasi perusahaan 

pengikut (follower company), bukan pemimpin di suatu industri. 

Kenaikan harga yang dilakukan oleh satu perusahaan cenderung akan 

menjadi bumerang bagi perusahaan bersangkutan. Namun bila kenaikan 

harga dilakukan dengan secara serentak oleh semua perusahaan relatif 

akan menguntungkan industri, sebagai ciri tipikal pasar oligopoli. Jika 

perubahan dilakukan oleh pemimpin pasar, setiap perusahaan dalam 

industri itu harus menganalisis implikasi pergerakan harga dikaitkan 

dengan faktor biaya. Analisis demikian dilakukan apabila harga-harga 

baru yang terbentuk telah melebihi biaya ekstra yang dikeluarkan untuk 

memproduksi atau menjual satu unit produk.   

 Membentuk image

        Perusahaan sering membuat kebijakan penentuan harga jual untuk 

menjaga image tertentu di pasar. Perbedaan harga dengan praktek bisa 

memiliki beberapa arti, meskipun sebagian orang memiliki reaksi 

negatif terhadap harga yang tinggi, tapi sebagian yang lain tidak jarang

mengkonotasikan harga tinggi dengan kualitas, nilai dan prestise, yang 



pada akhirnya mendorong mereka untuk membeli produk berkualitas 

tersebut. Dalam konteks ini kebijakan penentuan harga jual disimpulkan 

merupakan bagian integral dari image perusahaan.

 Tujuan Stabilitas

Banyak pelanggan lebih menyukai stabilitas harga untuk memudahkan 

peramalan masa depan. Kecenderungan ini juga membuat perusahaan 

menempatkan faktor stabilitas harga sebagai tujuan dalam kebijakan 

penentuan harga jual. Bagaimanapun setiap perubahan atau 

ketidakstabilan harga akan berpotensi membawa dapat bagi perusahaan 

dan hal demikian tentu harus dicegah. 

2. Faktor-faktor Yang Menentukan Harga Jual

Menurut Woeffel (1991) menggolongkan faktor-faktor yang 

dipertimbangkan dalam penentuan harga jual ke dalam enam kelompok yaitu.

 Tujuan organisasi

Meliputi tujuan rate of return, memaksimalisasi laba dan non finansial 

(pangsa pasar, pertumbuhan perusahaan dan lain-lain)

 Biaya

Biaya disini memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

a. dinyatakan dalan ukuran unit produk,



b. kedudukan biaya manufaktur dan non manufaktur adalah sama 

pentingnya,

c. biaya kini, masa depan, historisdan standar diapaki sebagai 

pedoman untuk penentuan harga jual 

 Permintaan konsumen

Permintaan konsumen dipengaruhi oleh diferensiasi produk ,elastisitas 

harga dan trend permintaan pasar yang selalu berubah.

  Struktur pasar

 Penentuan harga jual dipengaruhi pula oleh bentuk pasar monopoli, 

persaingan sempurna, persaingan monopolistis atau oligopoli.

 Peraturan pemerintah

   Pemerintah dapat mempengaruhi penentuan harga jual suatu industri 

dengan Undang-Undang atau peraturan resmi lainnya

 Tanggung jawab sosial.

Hal ini terkait dengan image yang dtimbulkan dari kebijakan penentuan 

harga jual yang diambil manejemen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penentuan harga jual 

baik dari faktor intern maupun ekstern menurut Swastha (2002) adalah sebagai 

berikut.



 Situasi perekonomian

Tingkat harga yang akan ditentukan sangat dipengaruhi keadaan 

perekonomian baik global maupun regional. Hal ini disebabkan adanya 

faktor-faktor yang menyebabkan situasi perekonomian apakah iklim 

ekonomi, keamanan, politik kondusif untuk menunjang kegiatan dan 

tujuan perusahaan.

 Penawaran dan permintaan (Supply and Demand)

Hal ini penting karena penentuan harga jual harus menyesuaikan dengan 

permintaan dan penawaran sehingga harga akan tercipta pada titik 

keseimbangan.

 Elastisitas Permintaan

Permintaan pasar tidak hanya mempengaruhi harga tetapi berpengaruh 

juga pada volume penjualannya. Sifat dalam permintaan pasar adalah 

sebagai berikut

a. Elastis, yaitu jika perubahan harga akan mengakibatkan terjadinya 

perubahan volume penjualan dalam pebandingan yang lebih besar.

b. Inelastisitas, yaitu jika perubahan harga mengakibatkan  terjadinya 

perubahan vulome penjualan yang lebih kecil.

c. Unitary elastisitas, yiatu jika perubahan harga mengakibatkan 

perubahan jumlah yang dijual dalam proporsi yang sama.



 Persaingan 

Ada beberapa persaingan (competation) yang mempengaruhi    

terbentuknya harga jual seperti sebagai berikut.

a.   Persaingan sempurna (perfect competation)

Suatu pasar dimana penjual dan pembeli berjumlah relatif sama 

sehingga akan  tercipta keseimbangan harga.

     b.   Persaingan tidak sempurna (imperfect competation)

      Suatu keadaan dimana antara penjual dan pembeli tidak seimbang 

jumlahnya sehingga harga dapat ditentuakan oleh beberapa penjual 

atau pembeli saja.

     c.   Oligopoli

   Suatu keadaan pasar dimana penjual menguasai pasar sehingga harga 

yang ditetapkan lebih tinggi daripada dalam persaingan sempurna.

d. Monopoli

Suatu keadaan pasar dimana hanya ada satu produsen sehingga harga 

jual sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti permintaan, harga 

barang substitusi dan kebijakan pemerintah.

  

D. METODE PENETAPAN HARGA JUAL 

Perusahaan dalam proses produksi dari mengolah bahan baku sampai dengan 

produk jadi, mengeluarkan biaya-biaya yang akan dibebankan untuk membentuk 



harga jual produk tersebut. Biaya-biaya yang dikeluarkan tidak hanya yang 

behubungan langsung dengan proses produksi tetapi semua biaya yang mempunyai 

kontribusi dalam operasional perusahaan. Oleh karena itu perlu diperlukan metode 

yang akan dipakai untuk menentukan harga jual sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan perusahaan. Ada beberapa metode untuk menentukan harga jual seperti 

sebagai berikut.

a. Gross Margin Pricing

Pada umumnya penentuan harga jual dengan margin gross pricing tepat 

digunakan oleh perusahaan perdagangan dimana perusahaan ini tidak 

membuat produk sendiri, sehingga tidak banyak aktiva tetap yang digunakan. 

Caranya dengan menentukan persentase tertentu diatas harga produk yang 

dibeli. Persentase ini disebut juga mark on percentage atau mark up yang 

meliputi dua komponen yaitu bagian untuk menutup biaya operasi dan bagian 

yang merupakan laba yang diinginkan.  

Persentase mark up besarnya berbeda-beda antar perusahaan yang satu dengan 

yang lain tergantung dari tingkat resiko yang ditanggung perusahaan. 

Perusahaan yang mempunyai resiko besar akan menentukan persentase mark 

up relati lebih besar dibanding dengan perusahaan yang mempunyai resiko 

kecil. Harga jual dengan metode ini penentuannya relatif mudah, yaitu dengan 

menentukan harga perolehan barang yang dijual ditambah mark up yang 

diinginkan perusahaan atau dapat dirumuskan sebagai berikut



Harga jual  =  Biaya produk  +  ( % mark up  x  dasar penentuan mark up )

b. Direct cost pricing (Varieable costing)

Perusahaan-perusahaan yang menjual produknya di pasar persaingan 

sempurna mendasarkan harga jual dengan memperhitungkan semua biayanya 

baik dari biaya variabel maupun biaya tetap, seringkali kurang tepat. Harga 

jual dengan mendasarkan pada full costing akan kaku, oleh karena itu dalam 

keadaan demikian perusahaan sebaiknya hanya memperhitungkan biaya-biaya 

variabel. Metode ini juga dikenal dengan marginal income pricing karena 

hanya memperhitungkan biaya-biaya yang berhubungan ssecara proposional 

dengan volume penjualan, sehingga menghasilkan marginal income. 

Metode direct costing ini menyajikan informasi biaya yang dikelompokkan 

sesuai dengan perilakunya. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan 

metode biaya variabel bermanfaat bagi manajemen untuk pengendalian biaya, 

perencanaan laba jangka pendek dan pembuatan keputusan. Harga jual dengan 

metode ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

Harga jual  =  (biaya produksi variabel + biaya variabel lain) + % mark up

Perhitungan harga jual jasa kamar menggunakan metode variabel costing

dengan perhitungan mark up menurut R.A Supriyono (1989) adalah sebagai 

berikut.



 Biaya tetap xxx

Laba yang diharapkan xxx

Jumlah biaya xxx

   Jumlah biaya  +  laba yang diharapkan
% mark up   =        x  100%

   Biaya produksi

Perhitungan harga jual  :

Biaya variabel xxx

mark up  (total biaya x  % mark up) xxx

Jumlah Harga jual xxx

c. Full cost Pricing (Absorption costing)

Metode ini dalam menentukan harga jual didasarkan pada perhitungan semua 

unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi. Biaya digolonglan 

berdasarkan fungsinya yaitu biaya yang digunakan untuk produksi satu unit 

produksi dan biaya non produksi serta laba yang diinginkan. Full costing ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut.

Harga jual per unit = biaya produksi per unit +  % mark up

Mark up ini adalah jumlah rupiah yang ditambahkan pada biaya dari suatu 

produk untuk menghasilkan harga jual. Biasanya mark up ini ditentukan 

dengan prosentase tertentu dari biaya produk atau harga jualnya. Perhitungan 

mark up dengan metode full costing dirumuskan sebagai berikut.



Laba yang diharapkan  +  biaya non produksi
%mark up  =

Biaya produksi

Perhitungan harga jual jasa kamar menggunakan metode Direct costing

dengan perhitungan mark up menurut R.A Supriyono (1989) adalah sebagai 

berikut

Biaya administrasi dan umum xxx

Biaya pemasaran xxx

Laba yang diharapkan             xxx

Jumlah biaya xxx

     Jumlah biaya + laba yang diharapkan
% mark up  =            x 100%

     Biaya produksi

      Perhitungan harga jual :

      Biaya produksi xxx

      % mark up ( total biaya x % mark up) xxx

      Jumlah harga jual xxx





BAB  III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A. SEJARAH BERDIRINYA DAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN.

Hotel Kusuma Kartikasari berdiri sejak tahun 1987 dengan memiliki 13 buah 

kamar dengan karyawan 8 orang. Hotel Kusuma Kartikasari didirikan oleh H. Sarimin 

Tjiptomiharjo sekaligus sebagai pemiliknya. Dengan berkembangnya waktu dan 

untuk memenuhi kebutuhan akan jasa penginapan, jumlah kamar ditambah menjadi 

26 kamar. Sampai dengan tahun 1992 hotel Kusuma Kartikasari meningkatkan 

predikatnya sebagai hotel berbintang 2 yang memiliki sebanyak 57 buah kamar 

dengan karyawan sebanyak 42 orang, dilengkapi dengan restoran berkapasitas 50 

kursi dan ruang pertemuan dengan kapasitas 200 kursi serta kolam renang.

Hotel Kusuma Kartikasari dibangun di kota Solo bagian timur tepatnya di Jl. 

Ir Sutami 63 Sekarpace Solo dan merupakan hotel yang bergabung dalam CV Karya 

Sari Grup. Didirikan dengan akte pendirian no 41.1974 tanggal 14 Agustus bergerak 

dibidang konstruksi, perhotelan, mebeler dan perdagangan umum.

Pada tanggal 7 Desember 1992 secara keseluruhan hotel dioperasikan dalam 

masa uji coba. Dan pada tanggal 11 Maret 1993 hotel Kartika Kusumasari telah 

mendapatka Surat Keputusan Ijin Usaha Perhotelan (ITUP) no 22/ITUP/ 

DIRJEN/II/1993 dengan klasifikasi hotel bintang dua, dan tanggal 7 Desember 1993 

hotel resmi beroperasi. 



    

B. LOKASI

Hotel Kusuma Kartikasari terletak di bagian timur kota Solo di jalur utama 

Solo-Surabaya, tepatnya di Jl. Ir Sutami no 63. Lokasinya tidak jauh dengan 

Universitas Sebelas Maret (UNS), Taman Budaya Surakarta (TBS) dan Sekolah 

Tinggi Seni Indonesia (STSI). 

Hotel ini hanya 1 kilometer dari sungai Bengawan Solo, dekat dengan pusat 

kota dan Kebun Binatang Satwataru Jurug. Adapun dipilihnya lokasi tersebut dengan 

pertimbangan sebagai berikut.

 Lokasinya mudah dijangkau transportasi

 Dekat dengan perguruan tinggi, relatif dekat dengan pusat kota  dan obyek 

wisata sehingga obyek sasaran konsumen dapat mudah ditentukan.

C. SARANA DAN FASILITAS

Dalam perkembangannya sampai saat ini hotel Kusuma Kartikasari 

mempunyai 57 buah kamar, juga menyewakan ruangan lain untuk kantor dan ruang 

atau gedung  pertemuan. Adapun jumlah rincian kamar yang tersedia dapat dilihat 

pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 : Tipe, Jumlah Kamar dan tarif kamar tahun 200X

Tipe kamar Jumlah Tarif
Executive Suite 2 Rp  225.000,00



Executive 5 Rp  125.000,00
Bussiness 25 Rp    90.000,00

Executive Cottage 12 Rp    90.000,00
Standard 13 Rp    60.000,00

Hotel Kusuma Kartikasari juga mempunyai sarana dan fasilitas lain seperti 

kolam renang, restoran dan karaoke, laundry, room service 24 jam, pelayanan taksi 

serta parkir yang luas. Semua fasilitas dan sarana ini dibuat untuk memuaskan 

konsumen dan untuk menghadapi persaingan di industri perhotelan yang cukup ketat 

dewasa ini.

D. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN 

Hotel Kusuma Kartikasari adalah perusahaan yang relatif kecil akan tetapi 

mempunyai masalah-masalah organisasional yang sedikit rumit. Hotel ini memiliki 

struktur organisasi formal untuk menjamin agar orang dapat melaksanakan tugas yang 

mengarah ke pencapaian tujuan perusahaan.

Setiap struktur organisai akan lebih dulu memusatkan perhatian pada 

kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen 

menganalisa jabatan-jabatan yang dilakukan, kemudian orang yang berminat dan 

kualifikasi tertentu ditarik untuk memegang jabatan tersebut. Koordinasi tentang 

kegiatan setiap karyawan merupakan tanggung jawab merupakan kunci penting bagi 

manajemen agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Struktur organisasi yang ditentukan dengan baik juga harus mendukung moral 

karyawan, sehingga motivasi karyawan akan timbul untuk mencapai tujuan 



perusahaan. Karyawan yang mengetahui tentang apa yang diharapkan dari pekerjaan, 

siapa atasannya dan bagaimana pekerjaan itu cocok dengan struktur organisasi 

keseluruhan, semuannya diarahkan untuk membentuk angkatan kerja yang loyal dan 

harmonis. Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko (1994) struktur organisasi 

merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan-kegiatan untuk 

mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi serta wewenang dan 

tanggung jawabnya. 

Susunan organisasi dan tugas masing-masing pada hotel Kusuma Kartikasari 

seperti terlihat pada gambar 3.1 secara besar dapat diuraikan sebagai berikut.

1. General Manager

Tugas dan tanggung jawab general manager adalah sebagai berikut.

 merencanakan dan melaksanakan tahap usaha yang menyebabkan 

kenaikan volume bussines dan keuntungan hotel

 secara terus-menerus mengkaji dan meneliti operation hotel sehingga 

mampu menghasilkan keeuntungan maksimal.

 mengesahkan anggaran untuk dijadikan pedoman operation bagi seluruh 

departemen

 menyetujui dan mengesahkan  requisitions, work orders, purchase dan 

lain-lain.

2. Room Manager

Tugas dan tanggung jawab Room Manager adalah sebagai berikut.



 membuat budget untuk tahun yang akan datang

 meneliti room reservation sheet control terutama pada saat hotel full 

occupancy

 melakukan inspeksi atau pengawasan kamar yang diselenggarakan oleh 

house keeping

 bertanggung jawab pada general manager

3. Front office supervisor

Tugas dan tanggung jawab front office supervisor adalah sebagai berikut.

 meneliti dan menjawab surat, faximile, e-mail  masuk yang berhubungan 

dengan reservation atau pesanan kamar 

 menyiapkan forecast, laporan statistik, pencapaian target dan budget tahun 

yang akan datang

 bertanggung jawab kepada room manager

4. Receptionist

Tugas dan tanggung jawab Receptionist adalah sebagai berikut.

 mencatat dan menyalin pesanan-pesanan kamar yang baru datang baik 

melalui surat, faximile, e-email ke dalam reservation form

 memindahkan data-data pesanan kamar dari reservation form ke 

reservation slip

 menyiapkan arsip kartu registrasi

 bertanggung jawab kepada front office supervisor



5. Bellboy

Tugas dan tanggung jawab bellboy adalah sebagai berikut.

 mencatat semua kegiatan tugas bellboy di dalam errand control sheet

 menyiapkan expected arrival atau departure list dan membagikan kepada 

yang pihak terkait

 menjalin kerjasama dengan front office cashier agar tidak terjadi 

keterlambatan pembayaran bill tamu pada waktu check out

 bertanggung jawab kepada receptionist

6. Front office cashier

Tugas dan tanggung jawab front office cashier adalah sebagai berikut.

 menerima dan mengecek  check out list dari reservation serta menyiapkan 

bill

 menerima pembayaran dari tamu yang telah check out dan 

mengkonformasi dengan bagian house keeping untuk mengecek kondisi 

kamar

 membuat laporan penerimaan pembayaran per hari dan menyetorkan ke 

general cashier

 bertanggung jawab kepada front office supervisor

7. House Keeping Supervisor

Tugas dan tanggung jawab house keeping supervisor adalah sebagai berikut.



 menyusun anggaran operasi dan anggaran laundry taip tahun

 membuat schedule kerja rutin dan khusus yang berkaitan dengan keadaan 

hotel sehingga tercipta koordinasi dengan baik  antar lini

 membuat progarm general cleaning serta mengatur pelaksanaannya

 menindak lanjuti laporan kondisi kamar dengan bekerja sama dengan front 

office dan engineering 

 bertanggung jawab kepada room manager

8. Roomboy

Tugas dan tanggung jawab roomboy adalah sebagai berikut.

 membersihkan kamar tamu sesuai dengan standard yang telah ditentukan

 menerima kunci-kunci sesuai dengan penugasan yang diberikan house 

keeper untuk menyiapkan dan melengkapi linen

 membersihkan kamar manadi dan melengkapi dengan guest supplies

 bertanggung jawab kepada house keeping supervisor

9. Gardener

Tugas dan tanggung jawab gardener adalah sebagai berikut.

 memelihara, menata tanaman dan taman hotel

 bertanggung jawab roomboy

10. Chief Engineering 

Tugas dan tanggung jawab chief engineering adalah sebagai berikut.



 menyusun anggaran engineering departement 

 menyusun dan mengembangkan sistem pemeliharaan dan perbaikan 

peralatan maupun sarana agar masing-masing berfungsi sesuai dengan 

kebutuhan

 merencanakan dan menyiapkan serta mengevaluasi desain dan spesifikasi 

proyek sesuai dengan permintaan atau petunjuk manajemen

 bertanggung jawab kepada general manager

11. Repair and Maintenance

Tugas dan tanggung jawab repair and maintenance adalah sebagai berikut.

 merawat dan memperbaiki peralatan kamar maupun properti lain yang 

berhubungan dengan listrik, air, pengecatan untuk menunjang operasional 

hotel

 bertanggung jawab kepada chief engineering

12. Food and Beverage Manager

Tugas dan tanggung jawab food and beverage manager adalah sebagai berikut.

 membuat dan menyusun target dan anggaran tahunan food and beverage 

departement sebagai dasar perbandingan dengan hasil yang tercapai

 membuat evaluasi secara periodik terhadap hasil usaha

 mengawasi dan menjaga produktivitas dan perilaku semua staff food and 

beverage agar sesuai dengan stansar yang berlaku

 bertanggung jawab kepada general manager



13. Captain Waiter

Tugas dan tanggung jawab captain waiter adalah sebagai berikut.

 memimpin dan mengkoordinasi kerja waiter

 bertanggung jawab kepada food and beverage supervisor

14. Waiter

Tugas dan tanggung jawab waiter adalah sebagi berikut.

 menyiapkan alat-alat keperluan table set up

 mengambil pesanan makanan untuk diberikan kepada cook dan 

menghidangkan kepada tamu

 membersihkan dan menyiapkan set up meja kembali

 bertanggung jawab kepada captain waiter

15. Chief Cook

Tugas dan tanggung jawab chief cook adalah sebagai berikut.

 merencanakan dan menyusun menu untuk semuua restoran dan function

 menentukan cost price bersama-sama dengan cost controll

 menentukan harga suatu menu makanan bersama dengan food and 

beverage menager

 memeriksa dan mencicipi semua makanan sebelum dihidangkan kepada 

tamu

 bertanggung jawab kepada food and beverage manager

16. Assistent Chief Cook



Tugas dan tanggung jawab assistant chief cook adalah sebagi berikut.

 mengkoordinasi kerja cook

 bertanggung jawab kepada chief cook

17. Cook

Tugas dan tanggung jawab cook adalah sebagia berikut.

 memasak sesuai dengan menu yang dipesan tamu

 merawat alat-alat untuk memasak

 bertanggung jawab kepada assistant cook

18. Diswasher

Tugas dan tanggung jawab diswasher adalah sebagai berikut.

 mencuci, menyimpan semua peralatan food and beverage dan kitchen

 menjaga kebersihan dapur dan restoran

 bertanggung jawab kepada cook

19. Marketing Manager

Tugas dan tanggung jawab marketing manager adalah sebagai berikut.

 membuat budget penjualan 

 menganalisa dan mengantisipasi reaksi pesaing dalam penjualan kamar

 bertanggung jawab kepada general manager

20. Sales Supervisor

Tugas dan tanggung jawab sales supervisor adalah sebagi berikut.

 mempromosikan produk-produk hotel



 membuat laporan penjualan

 bertanggung jawab kepada marketing manager

21. Sales

Tugas dan tanggung jawab sales adalah sebagi berikut.

 mencari konsumen sesuai target yang telah ditentukan.

 membuat laporan perkembangan perolehan konsumen

 bertanggung jawab kepada sales supervisor  

22. Artman

Tugas dan tanggung jawab artman adalah sebagai berikut.

 membuat desaign interior ruangan dan kamar

 bertanggung jawab kepada sales supervisor

23. Accounting Manager

Tugas dan tanggung jawab accounting manager adalah sebagi berikut.

 membuat laporan keuangan kepada management

 membuat semua budget tahunan berdasarkan koordinasi dengan semua 

departement 

 meneliti kebenaran semua laporan-laporan

 mengatur fund dari operating account dan general account

 mengurus  pajak-pajak hotel

 bertanggung jawab kepada general manager 

24. General Cashier



Tugas dan tanggung jawab general cashier adalah sebagi berikut.

 membuka remittance of fund yang dimasukkan oleh Front Office cashier

ke general cashier dan harus disaksikan oleh security yang ditunjuk 

accounting manager.

 mencocokkan jumlah uang yang ada di dalam remittance of fund harus 

sesuai dengan catatan yang tertera dalam laporan remittance

 mendeposit semua penerimaan cash hari yang bersangkutan ke bank

 melaksanakan semua pembayaran yang jumlah relatif kecil

 membuat laporan disertai bukti pembayaran petty cash dan  meminta 

pengisian kembali patty cash

 bertanggung jawab kepada accounting manager

25. Purchasing

Tugas dan tanggung jawab purchasing adalah sebagi berikut.

 mencari suplier yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan

 membuat Purchase Order

 membeli kebutuhan hotel yang bersifat mendadak

 bertanggung jawab kepada general cashier

26. Cost Control

Tugas dan tanggung jawab cost control adalah sebagai berikut.



 meneliti kebenaran pembebanan mengenai cost food and beverage dan

material supplies ke dalam buku cost sesuai dengan account masing-

masing secara periodik

 mengadakan stock opname inventory tiap bulan 

  meneliti prosedur sesuai dengan check list

 bertanggung jawab kepada purchasing

27. Store Keeper

Tugas dan tanggung jawab store keeper adalah sebagai berikut.

 mencatat card stock inventory secara global dalam buku inventory

 bertanggung jawab kepada cost control

28. Payroll

Tugas dan tanggung jawab payroll adalah sebagai berikut.

 berkoordinasi dengan bagian human resources mengenai absensi 

karyawan

 membayar gaji karyawan

 bertanggung jawab kepada general cashier

29. Bookeeper

Tugas dan tanggung jawab bookeeper adalah sebagai berikut.

 menyalin semua budget ke dalam schedule statement

 membuat travelling expences dan semua miscellaneous

 bertanggung jawab kepada payroll



30. Human Resourcess Manager

Tugas dan tanggung jawab Human Resourcess Manager adalah sebagi berikut.

 melakukan rekruitment terhadap lowongan yang ada dan melaksanakan 

test bersama-sama dengan departement yang memerlukan

 menyiapkan perjanjian kerja terhadap pegawai kontrak bulanan dan 

pegawai kontrak harian

 bertanggung jawab kepada general manager

31. Administration human resources   

Tugas dan tanggung jawab Administration human resources adalah sebagai 

berikut.

 memfile data semua karyawan

 mengurus semua urusan surat-surat keluar masuk dari hotel

 bertanggung jawab kepada human resources manager

32. Employee Supervisor

Tugas dan tanggung jawab employee supervisor adalah sebagai berikut.

 mengurusi cuti

 mengevaluasi karyawan

 bertanggung jawab kepada human resources manager

33. Security

Tugas dan tanggung jawab security adalah sebagai berikut.



 menjaga keamanan di lingkungan hotel

 menerima, melaporkan tamu-tamu yang mempunyai keperluan dengan 

karyawan hotel

 bertanggung jawab kepada employee supervisor

34. Employee Cook

Tugas dan tanggung jawab employee cook adalah sebagai berikut.

 menyiapkan makan minum karyawan

 bertanggung jawab kepada employee supervisor  



BAB  IV

ANALISA DATA

A. PENENTUAN HARGA POKOK JASA SEWA KAMAR

Tujuan utama setiap hotel adalah menjual jasa kamar dengan berusaha 

menaikkan persentase tingkat hunian kamar hotel. Penjualan tersebut ditandai dengan 

penggunaan tarif sewa kamar yang tepat kepada para pemakai jasa kamar hotel. 

Penetapan strategi yang tepat oleh manejemen, akan berpengaruh dalam merebut 

persaingan pangsa pasar yang kompetif. Salah satu strategi yang bisa diambil 

manejemen adalah dalam menetapkan tarif sewa kamar yang sesuai, sehingga dapat 

menutup biaya produksi dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

Akuntansi biaya dalam membantu manejemen untuk memperoleh informasi 

biaya selalu berkaitan dengan masalah klasifikasi biaya. Hal ini merupakan salah satu 

proses pengelompokan biaya ke dalam kelompok tertentu menurut persamaan yang 

ada, untuk memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan menejemen. 

Hotel Kusuma Kartikasari dalam menetukan harga pokok, mengelompokkan 

biaya-biaya ke dalam beberapa macam pengeluaran biaya. Hal ini penting untuk 

memudahkan dalam perhitungan dan mempermudah dalam fungsi pengawasan 

terhadap biaya-biaya tersebut. Adapun kelompok biaya yang memberikan kontribusi 

dalam penentuan harga pokok jasa sewa kamar adalah sebagai berikut.



1. Biaya gaji (payroll)

Merupakan kelompok biaya yang terdiri dari gaji pokok, service charge, 

upah, lembur, tunjangan-tunjangan lain yang dibagikan kepada karyawan. 

2. Biaya laundry

Pengeluaran biaya dalam hubungannya dengan proses laundry dan linen 

rooms terhadap perlengkapan kamar yang terpakai.

3. Biaya Engineering dan Maintenance

Biaya ini dikeluarkan untuk menunjang kegiatan hotel yang berhubungan 

dengan pengadaan property, operation, maintenance dan energy cost

(POMEC)

4. Biaya House Keeping dan Food Beverage

Biaya yang dikeluarkan untuk menunjang ketersediaannya kamar siap 

pakai yang meliputi biaya perlengkapan kamar (rooms amenities) dan 

tamu (guest supplies) serta biaya sarapan (breakfast).

5. Biaya administrasi dan umum

Biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan operasi administrasi 

perusahaan misalnya peralatan kantor, stationery, pembelian dan 

pemeliharaan program atau sistem dan pengurusan ijin  serta administrasi 

lainnya. 



6. Biaya penyusutan (Depresiasi)

biaya yang dikeluarkan berhubungan penggunaan fixed asset, yang 

meliputi gedung, kendaraan dan inventaris lain.

7. Biaya antar departemen

Biaya yang berhubungan kepentingan antar departemen seperti biaya 

seragam karyawan, biaya makan karyawan,

8. Biaya Penjualan

Biaya yang berhubungan dengan kegiatan penjualan kamar seperti biaya 

promosi, biaya komisi.

Dalam setiap perusahaan akan menyajikan laporan tentang biaya-biaya yang 

dikeluarkan  dalam satu tahun. Laporan ini berguna untuk mengetahui perbandingan 

biaya dengan tahun lalu dan mengetahui apakah biaya tersebut sudah sesuai dengan 

budget yang telah disusun sebelumnya. Jumlah biaya yang dikeluarkan Hotel Kusuma 

Kartikasari seperti terlihat di tabel 4.1 adalah sebagai berikut.

Tingkat hunian kamar hotel Kusuma Kartikasari selalu berfluktuasi dari bulan 

ke bulan dimana menejemen harus mencari strategi penerapan tarif yang 

berkompetitif agar bisa bersaing baik sesama hotel bintang dua maupun hotel bintang 

selain bintang dua.  Dewasa ini sebenarnya persaingan antar hotel baik hotel kelas 

melati maupun kelas bintang cukup ketat dan relatif ada perang tarif. Hal ini 

mengakibatkan menejemen harus benar-benar menyiapkan strategi dalam merebut 

pasar tanpa merugikan pihak lain.



Tabel 4.1 : 
Biaya-biaya yang  dikeluarkan Hotel Kusuma Kartika tahun 200X
No Keterangan Jumlah Biaya (Rp)
1 Biaya Gaji (Payroll)          120,576,746.00 
2 Biaya Laundry              8,765,478.00 
3 Biaya Engineering & maintenance :            96,723,279.00 

    a.  Listrik   88,503,399.00 
    b.  Perlengkapan/peralatan     8,219,880.00 

4 Biaya House Keeping dan F&B            50,747,801.00 
5 Biaya administrasi dan Umum            70,818,717.00 
6 Biaya Depresiasi :          105,000,000.00 

    a.  Gedung   80,000,000.00 
    b.  Inventaris   25,000,000.00 

7 Biaya antar departemen          130,575,170.00 
8 Biaya penjualan            12,499,900.00 

    a.   Biaya Komisi      8,250,000.00 
    b.   Biaya promosi, brosur, sponsor     4,249,900.00 

Jumlah          595,707,091.00 

Sedangkan kamar yang tersedia selama setahun dan kamar yang terjual terlihat 

pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 :
Jumlah kamar tersedia dijual dan kamar terjual selama tahun 
200X

Tipe Kamar  Jumlah kamar 
tersedia

Jumlah 
kamar terjual

% kamar 
terjual

Executive Suite 730 322 44,11%
Executive 1825 1333 73,04%
Bussiness 9125 4215 46,19%

Executive Cottage 4380 2350 53,65%
Standard 4745 3710 78,19%

Jumlah 20805 11930



Penjualan kamar dalam setahun dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut ini.

Tabel 4.3 :
Jumlah hari hunian setiap tipe kamar selama 
tahun 200X 

Bulan Executive 
Suite

Executive Bussiness Executive 
Cottage

Standar
d

Jumlah

Januari 24 99 312 174 275 884
Febuari 16 71 223 125 197 632
Maret 40 165 520 290 458 1473
April 11 47 148 82 130 418
Mei 16 64 204 113 179 576
Juni 46 189 599 334 527 1695
Juli 25 102 324 180 285 916

Agustus 17 71 226 126 199 639
September 41 170 536 299 471 1517
Oktober 14 56 178 99 157 504

November 26 108 341 190 300 965
Desember 46 191 604 338 532 1711

Jumlah 322 1333 4215 2350 3710 11930

Sehingga pendapatan yang diperoleh hotel Kusuma Kartikasari dari penjualan kamar 

selama tahun 200X diperoleh dapat dilihat di tabel 4.4 sebagai berikut.

Tabel 4.4  :
Pendapatan dari penjualan kamar tahun 200X

Tipe Kamar Tarip kamar  
(Rp)

Jumlah hari 
kamar terjual

Pendapatan (Rp)       % 
pendapatan

Executive Suite       225,000.00 322        72,450,000.00 6.88
Executive       125,000.00 1333      166,625,000.00 15.83
Bussiness         90,000.00 4215      379,350,000.00 36.04

Executive Cottage         90,000.00 2350      211,500,000.00 20.09
Standard         60,000.00 3710      222,600,000.00 21.15

Jumlah 11930   1,052,525,000.00 100.00



Biaya-biaya dihitung sebagai harga pokok jasa kamar merupakan biaya-biaya 

yang terjadi pada bagain atau unit penghasil jasa maupun alokasi dari bagian atau unit 

yang bersifat umum. Biaya-biaya dari bagian atau unit yang bersifat umum ini proses 

pembebanannya dilakukan dengan metode alokasi, dengan dasar kontribusi 

pendapatan masing-masing bagain atau unit penghasil jasa kamar terhadap 

pendapatan total jasa kamar.

Jadi setiap tipe kamar akan menyerap biaya aktivitas jasa atau harga pokok 

jasa sebesar nilai persentase pendapatan yang diperoleh kamar itu terhadap perolehan 

pendapatan dari penjualan kamar secara keseluruhan. Hotel Kusuma Kartikasari 

mengharapkan keuntungan setiap tahunnya adalah 15% dari investasi yang 

ditanamkan, yaitu sebesar 15% x Rp 2.000.000.000,00 = Rp 300.000.000,00. 

Perhitungan mark up dapat diketahui sebagai berikut. 

Biaya produksi :

a. Biaya Gaji Rp  120.576.746,-

b. Biaya Laundry Rp      8.765.478,-

c. Biaya Engineering & Maintenance Rp    96.723.279,-

d. Biaya House Keeping dan F&B Rp  50.747.801,-

e. Biaya Depresiasi Rp 105.000.000,-

f. Biaya antar departemen Rp 130.575.170,-

Jumlah biaya produksi Rp  512.388.474,-



Perhitungan mark up :

a. Biaya Aministrasi dan umum Rp  70.818.717,-

b. Biaya Penjualan Rp  12.499.900,-

c. Laba yang diharapkan Rp 300.000.000,-

Rp  381.318.617,-

Rp 381.318.617,-
Mark up  =            x  100%  =  75%

Rp  512.388.474,-

Adapun perhitungan tarif sewa kamar dengan dasar alokasi pendapatan sebagai 

berikut.

1. Executive Suite

Total biaya semua tipe kamar   = Rp 595.707.091,-

Persentase pendapatan (6.88 % x Rp 595.707.091)= Rp  40.984.647,86

Harga pokok sewa ( Rp 40.984.647,68 : 322 hari) = Rp      127.281,52

Mark up ( 75% x Rp 112.286.71)      = Rp        95.461,14

Tarif sewa kamar per hari               = Rp      222.742,65

2. Executive

Total biaya semua tipe kamar    = Rp 595.707.091,-

Persentase pendapatan (15,83% x Rp 595.707.091)= Rp  94.300.432,51 

Harga pokok sewa (Rp 94.300.432,51 : 1333 hari) = Rp        70.743,01

Mark up (75% x Rp 70.743,01)       = Rp        53.057,26

Tarif sewa kamar per hari                 Rp      123.800,27



3. Bussiness

Total biaya semua tipe kamar     = Rp 595.707.091,-

Persentase pendapatan (36.04 % x Rp 595.707.091)= Rp  214.692.835,60

Harga pokok sewa (Rp 214.692.835,60 : 4215 hari) = Rp           50.935,43

Mark up ( 75% x Rp 50.935,43)         = Rp          38.201,57

Tarif sewa kamar per hari                      Rp          89.137,-

4. Executive Cottage

Total biaya semua tipe kamar     = Rp 595.707.091,-

Persentase pendapatan (20.09 % x Rp 595.707.091)= Rp  119.677.554,58

Harga pokok sewa (Rp 119.677.554,58 : 2350 hari)= Rp           50.926,62

Mark up ( 75% x Rp 50.926,62)       = Rp          38.194,96

Tarif sewa kamar per hari         Rp          89.121,58

5. Standard

Total biaya semua tipe kamar    = Rp 595.707.091,-

Persentase pendapatan (21.15% x Rp 595.707.091)= Rp  125.992.049,75

Harga pokok sewa (Rp 125.992.049,75 : 3710 hari)= Rp           33.960,12

Mark up ( 75% x Rp 33.960,12)     = Rp          25.470,09

Tarif sewa kamar per hari        Rp          59.430,21

Dari perhitungan diatas maka tarif sewa kamar per hari dapat dilihat pada tabel 4.5 

berikut.



Tabel 4.5
Tarif sewa kamar per hari (Rp)

Tipe kamar Harga pokok Tarif  mark up 75% Pembulatan 
Executive Suite 127.281,86 222.742,65 225.000,-

Executive 70.743,51 123.800,27 125.000,-
Bussiness 50.926,43 89.137,00 90.000,-

Executive Cottage 50.926,62 89.121,58 90.000,-
Standard 33.960,12 59.430,21 60.000,-

B. PENENTUAN TARIF SEWA KAMAR ATAS DASAR PERILAKU BIAYA 

TERHADAP PERUBAHAN VOLUME AKTIVITAS

Pengklasifikasian biaya berdasarkan atas perilakunya akan berguna untuk 

mengetahui biaya-biaya yang terpengaruh dan yang tidak terpengaruh oleh volume 

aktivitas. Klasifikasi biaya ini membagi menjadi biaya tetap, biaya variabel dan biaya 

semi variabel yaitu biaya mempunyai kandungan unsur biaya tetap dan biaya variabel. 

Biaya-biaya yang membentuk harga pokok sewa kamar berdasarkan 

perilakunya dan hubungan terhadap aktivitas pengelolaan kamar dikelompokkan 

sebagai berikut.

1. Biaya gaji (payroll)

Biaya ini meliputi biaya gaji dan tunjangan karyawan yaitu tunjangan 

kesehatan dan tunjangan hari raya. Biaya gaji bersifat tetap karena jumlah 

rupiah yang dikeluarkan relatif tetap dan tidak tergantung dari banyak 



sedikitnya tingkat hunian kamar. Disamping itu biaya gaji tidak secara 

langsung berhubungan dengan aktivitas pengelolaan kamar.

2. Biaya laundry

Biaya ini merupakan biaya semi variabel, dimana komponen variabelnya 

terjadi dari biaya laundry perlengkapan kamar seperti sprey, selimut, 

handuk dan lain-lain, oleh karena itu biaya laundry mempunyai hubungan 

langsung dengan aktivitas pengelolaan kamar. Sedangkan komponen 

tetapnya adalah pada biaya laundry untuk kepentingan aktivitas hotel 

sehari-hari dan mempunyai hubungan tidak langsung terhadap aktivitas 

pengelolaan kamar.  

3. Biaya engineering dan maintenance

Biaya listrik merupakan kelompok biaya yang dipengaruhi oleh aktivitas 

hotel yang bersifat tetap tetapi juga dipengaruhi oleh jumlah hunian kamar 

sehingga mempunyai komponen biaya variabel. Akan tetapi biaya 

engineering ini mempunyai hubungan tidak langsung dengan aktivitas 

pengelolaan kamar.

4. Biaya House Keeping dan Food Beverage

Biaya untuk penyediaan dan pengadaan perlengkapan tamu (guest 

supplies) serta menyediakan sarapan tamu yang menginap. Biaya ini 

mengandung biaya semi variabel karena dipengaruhi oleh keperluan 

aktivitas hotel yang bersifat tetap, pengeluaran biaya ini juga dipengaruhi 



oleh aktivitas hotel yang bersifat variabel yaitu tergantung dari banyak 

sedikitnya tingkat hunian kamar. Biaya ini mempunyai hubungan 

langsung terhadap aktivitas pengelolaan kamar.

5. Biaya Administrasi dan umum

Biaya ini merupakan biaya yang mempunyai hubungan tidak langsung 

terhadap aktivitas pengelolaan kamar dan bersifat tetap karena 

pengeluaran biaya relatif tetap seperti biaya langganan koran, biaya 

perijinan, biaya pemeliharaan program.

6. Biaya Depresiasi

Pengeluaran biaya ini dikeluarkan tetap setiap tahunnya sehingga 

mempunyai sifat biaya tetap dan berhubungan tidak langsung dengan 

aktivitas pengelolaan kamar. Akan tetapi biaya ini sebenarnya tidak tunai 

artinya perusahaan tidak mengeluarkan rupiah untuk membayar, hanya 

membebankan biaya karena penggunaan aktiva tetap itu. 

7. Biaya Antar Departemen

Penyediaan makan siang dan seragam merupakan bagian dari biaya antar 

departemen, sehingga biaya ini tidak terpengaruh oleh tingkat hunian 

kamar. Disamping itu biaya antar departemen ini mempunyai hubungan 

tidak langsung terhadap aktivitas pengelolaan kamar.



8. Biaya penjualan

Untuk meningkatkan hunian kamar maka hotel mengeluarkan biaya-biaya 

untuk mempromosikan hotel seperti dengan brosur, periklanan di radio 

sehingga biaya dikeluarkan tetap dan tidak mempunyai hubungan 

langsung terhadap aktivitas pengelolaan kamar. Sedangkan biaya komisi 

dibayarkan sesuai dengan banyaknya kamar yang terjual sehungga biaya 

ini bersifat variabel dan mempunyai hubungan langsung terhadap aktivitas 

pengelolaan kamar.

Klasifikasi biaya berdasarkan volume aktivitas dan hubungan terhadap 

aktivitas pengelolaan kamar seperti pada tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6 :
Klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya dan hubungan dengan 
aktivitas pengelolaan kamar
No Klasifikasi biaya Jenis Biaya
1 Biaya Tetap Langsung Biaya Tetap House Keeping dan F&B
2 Biaya Variabel Langsung a. Biaya variabel House Keeping dan F&B

b. Biaya variabel Engineering & Maintenance
c. Biaya variabel laundry
d. Biaya variabel Penjualan

3 Biaya Tetap Tidak Langsung a. Biaya tetap laundry
b. Biaya tetap Engineering dan Maintenance
c. Biaya tetap gaji
d. Biaya tetap Penjualan
e. Biaya tetap antar departemen 
f. Biaya tetap administrasi dan umum
g. Biaya tetap penyusutan



Perhitungan tarif sewa per tipe kamar per hari dengan klasifikasi biaya 

berdasarkan volume aktivitas dan hubungan terhadap aktivitas pengelolaan kamar 

seperti berikut ini.

1. Biaya gaji (payroll)

Biaya gaji ini merupakan biaya yang bersifat tetap, yang mempunyai hubungan 

tidak langsung dengan pengelolaan kamar. Perhitungannya dilakukan dengan 

dasar alokasi pendapatan seperti terlihat dalam tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7 :
Biaya gaji dengan dasar persentase alokasi pendapatan selama tahun 200X

Tipe kamar % alokasi Alokasi biaya (Rp)
Executive Suite 6.88 8.319.795,47

Executive 15.83 19.051.125,87
Bussiness 36.04 43.407.628,56

Executive Cottage 20.09 24.235.925,75
Standard 21.15 25.562.270,15

a. Executive Suite =  Rp 120.576.746,- x  6,88%   =  Rp   8.319.795,47

b. Executive =  Rp 120.576.746,- x  15,83%  =  Rp 19.051.125,87

c. Bussiness =  Rp 120.576.746,- x  36.04%  =  Rp 43.407.628,56

d. Executive cottage =  Rp 120.576.746,- x  20.09%  =  Rp  24.235.925,75

e. Standard =  Rp 120.576.746,- x  21.15%  =  Rp  25.562.270,15

2. Biaya Laundry

Biaya ini mempunyai sifat langsung terhadap pengelolaan kamar yaitu laundry 

dari perlengkapan kamar yang telah terjual. Sedangkan hubungan tidak 



langsungnya adalah laundry yang tidak terkait dengan pengelolaan kamar. 

Sehingga biaya laundry merupakan biaya semi variabel dan untuk pemisahannya 

menggunakan metode titik tertinggi dan terendah, untuk itu diperlukan data yang 

dipakai seperti pada tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4.8 :
Jumlah biaya laundry dan jumlah kamar terjual selama tahun 

200X
Bulan Jumlah kamar terjual Biaya laundry (Rp)
Januari 884 667.012,48
Febuari 632 521.926,00
Maret 1473 1.006.123,34
April 418 398.717,64
Mei 576 489.684,56
Juni 1695 1.133.937,62
Juli 916 685.436,16

Agustus 639 525.956,18
September 1517 1.031.455,90
Oktober 504 448.231,28

November 965 719.647,42
Desember 1711 1.143.149,46

Jumlah 11930         8.765.478,00 

Biaya laundry Hari hunian

Titik tertinggi  Rp  1.143.149,46       1.711

Titik terendah (Rp     398.717,64)         (418)

Selisih  Rp      744.431,82         1.293

Biaya variabel laundry per hari =  Rp 744.431,82 : 1.293 = Rp 575,74



Biaya Tetap laundry :

Misalnya :  Biaya Laundry  terendah =    Rp  398.717,64 

       Biaya variabel ( Rp 575,74 x 418)=    (Rp  240.659,32)

       Biaya tetap per bulan Rp    158.058,32

Total biaya laundry setahun Rp 8.765.478,00

Biaya Tetap per tahun (12 x Rp 158.058,32) (Rp 1.896.699,84)

Biaya Variabel per tahun Rp  6.868.778,16

Sehingga alokasi biaya laundry untuk tiap-tiap tipe kamar dengan menggunakan 

alokasi prosentase penjualan kamar selama setahun dapat dihitung sebagai 

berikut.

a. Biaya Variabel

 Executive Suite = Rp  6.868.778,16 x  6.88% = Rp    472.571,94

 Executive = Rp  6.868.778,16 x 15.83% = Rp 1.087.327,58

 Bussiness = Rp  6.868.778,16 x 36.04% = Rp 2.475.507,65

 Executive cottage = Rp  6.868.778,16 x 20.09% = Rp 1.379.937,53

 Standard = Rp  6.868.778,16 x 21.15% = Rp 1.452.746,58

b. Biaya Tetap 

 Executive Suite = Rp 1.896.699,84 x  6.88% = Rp  130.492,95

 Executive = Rp 1.896.699,84 x 15.83% = Rp  300.247,58

 Bussiness = Rp 1.896.699,84 x 36.04% = Rp  683.570,62

 Executive cottage = Rp 1.896.699,84 x 20.09% = Rp  381.047,00



 Standard = Rp 1.896.699,84 x 21.15% = Rp  401.152,02

Total biaya laundry tiap tipe kamar dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut.

Tabel 4.9: 
 Alokasi biaya Laundry tiap tipe kamar tahun 200X  

 Tipe  Biaya variabel 
(Rp)

Biaya tetap 
(Rp)

Jumlah (Rp)

Executive Suite 472.571,94 130.492,95 603.064,89
Executive 1.087.327,58 300.247,58 1.387.575,16
Bussiness 2.475.507,65 683.570,62 3.159.078,27

Executive Cottage 1.379.937,53 381.047,00 1.760.984,53
Standard 1.452.746,58 401.152,02 1.853.898,60

Jumlah 6.868.091,28 1.896.510,17 8.764.601,45

3. Biaya Engineering dan maintenance

Pemisahan biaya engineering dan maintenance dilakukan dengan metode titik 

tertinggi dan terendah, karena didalamnya mengandung biaya semi variabel. 

Penyediaan dan pemeliharaan perlatan listrik merupakan biaya tetap dan tagihan 

rekenaing listrik adalah biaya variabel. Data yang dibutuhkan untuk menghitung 

pemisahan biaya semi variabel seperti terlihat pada tabel 4.10 berikut.

Dari data dibawah ini biaya tetap dan biaya variabel dapat dihitung

                           Biaya Listrik        Hari hunian

Titik Tertinggi  Rp  9.289.180,00     1711

Titik Terendah (Rp 5.398.630,00)      (418)

Selisih Rp  3.890.550,00      1293

Biaya listrik per hari  ( Rp 3.890.550,00 : 1293) = Rp 3.008,93



Biaya Tetap listrik :

Misal : Biaya listrik terendah Rp 5.398.630,00

Biaya variabel (Rp 3.008,93 x 418)= (Rp 1.257.732,74)

Biaya tetap listrik per bulan Rp 4.140.897,26

Total biaya listrik setahun  Rp 88.503.399,00 

Biaya tetap per tahun (12 x Rp 4.140.897,26) (Rp 49.690.767,12)

Biaya variabel per tahun Rp  38.812.631,88

Jadi total biaya tetap engineering dan maintenance per tahunnya:

 Biaya listrik Rp  49.690.767,12

 Maintenannce Rp   8.219.880,00

Rp  57.910.647,12

Tabel 4.10
Biaya Rekening listrik dan Tingkat hunian kamar selama tahun 
200x 

Bulan Hari hunian Biaya listrik (Rp)
Januari 884          7,269,859.00 
Febuari 632          6,465,770.00 
Maret 1473          9,071,475.00 
April 418          5,398,630.00 
Mei 576          5,650,560.00 
Juni 1695          9,232,450.00 
Juli 916          7,407,180.00 

Agustus 639          6,465,930.00 
September 1517          9,153,545.00 
Oktober 504          5,635,170.00 

November 965          7,463,650.00 
Desember 1711          9,289,180.00 

Jumlah 11930        88,503,399.00 



Dalam mengalokasikan biaya variabel engineering dan maintenance untuk tiap-

tiap tipe kamar menggunakan dasar alokasi besar daya listrik terpasang pada 

setiap tipe kamar yang dinyatakan dengan watt hour seperti yang terdapat pada 

tabel 4.11 berikut. 

Tabel 4.11 :
Alokasi biaya variabel engineering dan maintenance dengan dasar alokasi daya 
listrik terpasang

Tipe Daya listrik 
/watt (1)

Jumlah 
kamar (2)

(3) =    
(1) x(2)

(3)         
 (1x2)

Alokasi Biaya 
variabel

Executive Suite 85 2 170 0.05             2,005,515.93 
Executive 75 5 375 0.11             4,423,932.21 
Bussiness 55 25 1375 0.42           16,221,084.75 

Executive Cottage 60 12 720 0.22             8,493,949.83 
Standard 50 13 650 0.20             7,668,149.16 

Jumlah 325 57 3290 1.00           38,812,631.88 

Biaya tetap engineering dan maintenance untuk setiap tipe kamar dilakukan 

dengan menggunakan dasar alokasi pendapatan dari penjualan kamar dapat

dihitung sebagai berikut.

 Executive Suite = Rp  57.910.647,12 x 6,88% =  Rp  3.984.252,52 

 Executive = Rp  57.910.647,12 x 15,83%= Rp  9.167.255,44

 Bussiness = Rp  57.910.647,12 x 36,04%= Rp 20.870.997,22

 Executive Cottage = Rp  57.910.647,12 x 20,09%= Rp 11.634.249,00

 Standard = Rp  57.910.647,12 x 21,15%= Rp 12.248.101,87

Pengalokasian biaya engineering dan maintenance variabel dan tetap untuk tiap 

tipe kamar dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini.



Tabel 4.12
Alokasi biaya engineering dan maintenance variabel dan tetap selama tahun 
200X

Tipe Biaya Tetap (Rp) Biaya variabel 
(Rp)

Jumlah (Rp)

Executive Suite         3,984,252.52             2,005,515.93     5,989,768.45 
Executive         9,167,255.44             4,423,932.21   13,591,187.65 
Bussiness       20,870,997.22           16,221,084.75   37,092,081.97 

Executive Cottage       11,634,249.07             8,493,949.83   20,128,198.90 
Standard       12,248,101.87             7,673,940.16   19,922,042.03 

Jumlah       57,904,856.12           38,818,422.88   96,723,279.00 

4. Biaya House Keeping dan F&B

Biaya ini mempunyai hubungan langsung terhadap aktivitas pengelolaan kamar, 

mengandung biaya semi variabel. Pemisahan antara biaya variabel dan tetap 

menggunakan metode titik tertinggi terendah seperti dari data tabel 4.13. 

Perhitungan biaya house keeping dan F&B variabel dan tetap adalah sebagai 

berikut.

Biaya HK- F&B     Hari hunian

Titik tertinggi  Rp 5.486.939,90     1711

Titik terendah (Rp 3.217.880,06)       418

Selisih  Rp 2.269.054,84     1293

Biaya  Variabel HK-F&B per hari (Rp 2.269.054,84 : 1293) = Rp 1.754,88

Biaya Tetap House keeping dan F&B :

Misalnya :  Biaya HSK- F&B terendah         =  Rp 3.217.880,88 

       Biaya variabel (Rp 1.754,88 x 418)=    (Rp  733.539,84)



       Biaya tetap per bulan Rp  2.484.340.22

Total biaya HSK-F&B setahun Rp 50.747.801,00

Biaya Tetap per tahun (12 x Rp 2.484.340,22) (Rp 29.812.082,64)

Biaya Variabel per tahun Rp  20.935.718,36

Tabel 4.13 :
Biaya House Keeping dan F&B selama tahun 
200X

Bulan Hari Hunian Jumlah Biaya (Rp)
Januari 884            4,035,654.14 
Febuari 632            3,593,424.38 
Maret 1473            5,069,278.46 
April 418            3,217,880.06 
Mei 576            3,495,151.10 
Juni 1695            5,458,861.82 
Juli 916            4,091,810.30 

Agustus 639            3,605,708.54 
September 1517            5,146,493.18 
Oktober 504            3,368,799.74 

November 965            4,177,799.42 
Desember 1711            5,486,939.90 

Jumlah 11930          50,747,801.04 

Untuk mengalokasikan biaya house keeping dan F&B pada tiap-tiap tipe kamar, 

digunakan dasar alokasi prosentase pendapatan penjualan kamar selama tahun 

200X dengan perhitungan seperti pada tabel 4.14.

a. Biaya Variabel

 Executive Suite = Rp  20.935.718,36 x  6.88%   = Rp 1.440.377,42

 Executive = Rp 20.935.718,36 x 15.83%   = Rp 3.314.124,22



 Bussiness = Rp 20.935.718,36 x 36.04%   = Rp 7.545.232,90

 Executive cottage = Rp 20.935.718,36 x 20.09%   = Rp 4.205.985,82

 Standard = Rp 20.935.718,36 x 21.15%   = Rp 4.427.904,43

b. Biaya Tetap

 Executive Suite = Rp 29.812.082,64 x  6.88% = Rp  2.051.071,29

 Executive = Rp 29.812.082,64 x 15.83%= Rp  4.719.252,68

 Bussiness = Rp 29.812.082,64 x 36.04%= Rp10.744.274,58

 Executive cottage = Rp 29.812.082,64 x 20.09%= Rp  5.989.247,40

 Standard = Rp 29.812.082,64 x 21.15%= Rp  6.305.255,48

Tabel 4.14 :
Alokasi biaya HK dan F&B dengan dasar alokasi pendapatan selama 
tahun 200X

Tipe Biaya Tetap (Rp) Biaya variabel (Rp) Jumlah
Executive Suite         2,051,071.29             1,440,377.42     3,491,448.71 

Executive         4,719,252.68             3,314,124.22     8,033,376.90 
Bussiness       10,744,274.58             7,545,232.90   18,289,507.48 

Executive Cottage         5,989,247.40             4,205,985.82   10,195,233.22 
Standard         6,308,255.69             4,429,998.00   10,738,234.69 

Jumlah       29,812,082.64           20,935,718.36   50,747,801.00 

5. Biaya Administrasi dan Umum

Biaya ini merupakan biaya yang mempunyai hubungan tidak langsung terhadap 

aktivitas pengelolaan kamar dan bersifat tetap karena pengeluaran biaya relatif 

tetap. Perhitungan biaya administrasi dan umum dapat terlihat pada tabel 4.15 

berikut ini.



 Executive Suite = Rp  70.818.717 x  6.88% = Rp 1.440.377,42

 Executive = Rp 70.818.717  x 15.83% = Rp 3.314.124,22

 Bussiness = Rp 70.818.717  x 36.04% = Rp 7.545.232,90

 Executive cottage = Rp 70.818.717  x 20.09% = Rp 4.205.985,82

 Standard = Rp 70.818.717  x 21.15% = Rp 4.427.904,43

Tabel 4.15
Biaya administrasi dan umum berdasar alokasi pendapatan kamar 
selama tahun 200X 

Tipe % 
pendapatan

Alokasi biaya (Rp)

Executive Suite 6,88%             4,872,327.73 
Executive 15,83%           11,210,602.90 
Bussiness 36,04%           25,523,065.61 

Executive Cottage 20,09%           14,227,480.25 
Standard 21,15%           14,985,240.52 

Jumlah 100%           70,818,717.00 

6. Biaya Depresiasi

Pengeluaran biaya ini dikeluarkan tetap setiap tahunnya sehingga mempunyai sifat

biaya tetap dan berhubungan tidak langsung dengan aktivitas pengelolaan kamar. 

Depresiasi di hotel Kusuma Kartikasari ini mempunyai dua jenis yaitu untuk 

depresiasi bangunan menggunakan alokasi berdasarkan luas lantai, sedangkan 

untuk depresiasi inventaris menggunakan alokasi berdasarkan prosentase 

pendapatan penjualan kamar. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.16  dan 

tabel 4.176 sebagai berikut.



Tabel 4.16
Alokasi biaya penyusutan berdasarkan luas lantai selama 
tahun 200X

Tipe Luas 
lantai m2 

(1)

Jumlah 
kamar (2)

(3) =       
(1) x(2)

(3)     
(1x2)

Alokasi Biaya 
(Rp)

Executive Suite 40 2 80 0.04       3,508,771.93 
Executive 40 5 200 0.11       8,771,929.82 
Bussiness 28 25 700 0.38     30,701,754.39 

Executive Cottage 40 12 480 0.26     21,052,631.58 
Standard 28 13 364 0.20     15,964,912.28 

Jumlah 176 57 1824 1.00     80,000,000.00 

Sedangkan untuk depresiasi inventaris menggunakan dasar prosentase 

pendapatan penjualan kamar dengan perhitungan sebagai berikut.

 Executive Suite =  6,88%  x Rp 25.000.000,- = Rp 1.720.000,-

 Executive = 15,83% x Rp 25.000.000,- = Rp 3.957.500,-

 Bussiness = 36,04% x Rp 25.000.000,- = Rp 9.010.000,-

 Executive Cottage = 20,09% x Rp 25.000.000,- = Rp 5.025.000,-

 Standard = 21,15% x Rp 25.000.000,- = Rp 5.287.500,-

Tabel 4.17
Alokasi biaya depresiasi untuk tiap tipe kamar selama tahun 200X

Tipe Bangunan (Rp) Inventaris (Rp) Jumlah
Executive Suite      3,508,771.93      1,720,000.00      5,228,771.93 

Executive      8,771,929.82      3,957,500.00    12,729,429.82 
Bussiness    30,701,754.39      9,010,000.00    39,711,754.39 

Executive Cottage    21,052,631.58      5,025,000.00    26,077,631.58 
Standard    15,964,912.28      5,287,500.00    21,252,412.28 

Jumlah    80,000,000.00    25,000,000.00  105,000,000.00 



7. Biaya antar Departemen

Biaya ini merupakan biaya yang bersifat tetap karena tidak dipengaruhi oleh volume 

pengelolaan kamar. Pengalokasian biaya antar departemen ini menggunakan 

dasar alokasi pendapatan penjualan kamar seperti terlihat pada tabel 4.18 berikut 

ini

Tabel 4.18:
Alokasi biaya antar departemen dengan dasar alokasi pendapatan 
selama tahun 200X

Tipe % pendapatan Alokasi biaya (Rp)
Executive Suite 6,88%            8,983,571.70 

Executive 15,83%          20,670,049.41 
Bussiness 36,04%          47,059,291.27 

Executive Cottage 20,09%          26,232,551.65 
Standard 21,15%          27,629,705.98 

Jumlah 100%        130,575,170.00 

 Executive Suite =  6,88%  x Rp 130.575.170,-= Rp  8.983.571,70

 Executive = 15,83% x Rp 130.575.170,-= Rp 20.670.049,41

 Bussiness = 36,04% x Rp 130.575.170,-= Rp 47.059.291,27

 Executive Cottage = 20,09% x Rp 130.575.170,-= Rp 26.232.551,65

 Standard = 21,15% x Rp 130.575.170,-= Rp 27.629.705,98

8. Biaya Penjualan

Biaya komisi dibayarkan sesuai dengan banyaknya kamar yang terjual sehungga 

biaya ini bersifat variabel. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk menunjang 



promosi hotel dengan brosur, periklanan di radio merupakan biaya tetap. 

Perhitungan biaya penjualan dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut ini

Tabel 4.19
Alokasi biaya penjualan dengan dasar prosentase pendpatan selama tahun 
200X

Tipe % 
Pendapatan

Biaya variabel 
(Rp)

Biaya Tetap 
(Rp)

Jumlah

Executive Suite  6,88%        292,393.12        567,600.00        859,993.12 
Executive  15,83%        672,759.17     1,305,975.00     1,978,734.17 
Bussiness  36,04%     1,531,663.96     2,973,300.00     4,504,963.96 

Executive Cottage  20,09%        853,804.91     1,657,425.00     2,511,229.91 
Standard  21,15%        899,278.85     1,745,700.00     2,644,978.85 

Jumlah 100%     4,249,900.01     8,250,000.00   12,499,900.01 

Berdasarkan hasil analisa dan pengumpulan dan pengklasifikasian biaya 

berdasarkan atas perilaku biaya terhadap perubahan volume kegiatan dan atas dasar 

hubungan biaya dengan pengelolaan kamar, maka perhitungan biaya atau harga pokok 

jasa per hari per kamar di Hotel Kartika Kusumasari selama tahun 200X dapat dilihat 

pada tabel 4.20 berikut ini.



Tabel 4.20 :
Hasil Analisa Perhitungan biaya (Harga Pokok Jasa) Kamar Selama Tahun 200X (Rp)

Keterangan Executive 
Suite

Executive Bussiness Executive 
Cottage

Standard Jumlah

1. B T Langsung :
    B T  HK - F&B     2,051,071    4,719,253     10,744,275       5,989,247       6,308,256         29,812,101 
2. B V Langsung :
    B V HK - F&B     1,440,377    3,314,124       7,545,323       4,205,986       4,429,998         20,935,808 
    B V Engineering     2,005,516    4,423,932     16,221,085       8,493,950       7,673,940         38,818,423 
    B V Laundry        472,572    1,087,328       2,475,508       1,379,938       1,452,747           6,868,091 
    B V Penjualan        292,393       672,759       1,531,664          853,805          899,279           4,249,900 
3. B T Tidak Langsung :
    B T laundry        130,493       300,248          683,571          381,047          401,152           1,896,510 
    B T Engineering     3,984,253    9,167,255     20,870,997     11,634,249     12,248,102         57,904,856 
    B T Gaji     8,319,795  19,054,126     43,407,629     24,235,926     25,562,270       120,579,746 
    B T Penjualan        567,600    1,305,975       2,973,300       1,657,425       1,745,700           8,250,000 
    B T Antar Departemen     8,983,572  20,670,049     47,059,291     26,232,552     27,629,706       130,575,170 
    B T Administrasi     4,872,328  11,210,603     25,523,066     14,227,480     14,985,241         70,818,717 
    B T Depresiasi     5,228,772  12,729,430     39,711,754     26,077,632     21,250,180       104,997,768 

Total Biaya   38,348,742  88,655,082   218,747,462   125,369,236   124,586,570       595,707,091 

Jumlah hari hunian               322           1,333              4,215              2,350              3,710                11,930 

Harga Pokok per hari 
per kamar

       119,095         66,508            51,897            53,349            33,581 



Perhitungan tarif sewa kamar per kamar per hari dengan menggunakan mark up

sebesar 75% dapat dilihat pada tabel 4.21 sebagai berikut.

Tabel 4.21
Tarif Sewa Kamar per hari selama tahun 200X (Rp)

Tipe Harga pokok Mark up Harga 
pokok  

mark up

Harga Jual

Executive Suite    119,095.00  89,321.25  208,416.25   225,000.00 
Executive      66,508.00  49,881.00  116,389.00   125,000.00 
Bussiness      51,897.00  38,922.75    90,819.75     90,000.00 

Executive Cottage      53,349.00  30,008.81    83,357.81     90,000.00 
Standard      33,581.00  25,185.75    58,766.75     60,000.00 

 Executive Suite

Harga pokok =  Rp 119.095,-

Mark up  (75% x Rp 119.095,-) =  Rp  89.095,25

Tarif sewa Kamar per hari =  Rp 208.416,25

 Executive

Harga pokok =  Rp 66.508,-

Mark up (75% x Rp 66.508,-) =  Rp 49.881,-

Tarif sewa kamar per hari =  Rp  116.389,-

 Bussiness

Harga pokok =  Rp   51.897,-

Mark Up (75% x Rp 51.897,-) =  Rp   38.922,75

Tarif sewa kamar per hari =  Rp   90.357,75



 Executive Cottage

Harga pokok =  Rp 53.349,-

Mark Up (75% x Rp 53.349,-) =  Rp 30.008,81

Tarif sewa kamar per hari =  Rp 83.357,81

 Standard

Harga pokok =  Rp  33.581,-

Mark Up (75% x Rp 33.581,-) =  Rp  25.185,75

Tarif sewa kamar per hari =  Rp  58.766,75  



BAB  V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan perumusan masalah serta perhitungan atas data-data yang telah 

dikumpulkan Hotel Kusuma Kartikasari maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Hotel Kusuma Kartikasari melakukan pengklasifikasian biaya atas dasar 

obyek pengeluaran, hal ini kurang tepat dikarenakan klasifikasi biaya tersebut 

bersifat umum. Pengklasifikasian biaya harus dilengkapi dasar-dasar 

penggolongan biaya lainnya yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan 

aerta pengendalian biaya.

2. Perhitungan harga pokok jasa sewa kamar untuk tahun bersangkutan dengan 

cara mengalokasikan biaya yang terjadi pada Tahun sebelumnya ke dalam 

tiap-tiap tipe kamar dengan dasar kontribusi pendapatan dari setiap tipe kamar 

terhadap total pedapatan penjualan jasa sewa kamar dalam periode Tahun 

yang sama.

3. Untuk menentukan tariff sewa kamar hotel yang bersifat umum berdasarkan 

menggunakan metode full costing, dengan persentase mark up 75% 

menghasilkan tariff sewa kamar yang dapat menutup biaya operasi dan 

menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.  

  



B. Saran

Dalam penulisan ini ada beberapa saran yang diberikan penulis untuk keperluan 

perbaikan hotel maupun untuk penelitian berikutnya.

1. Untuk memperoleh ketepatan dalam perhitungan harga pokok kamar, 

sebaiknya hotel Kusuma Kartikasari melakukan pengklasifikasian biaya atas 

dasar perilaku biaya terhadap perubahan volume aktivitas dan hubungan biaya 

terhadap pengelolaan kamar.

2. Sebaiknya hotel Kusuma Kartikasari menggunakan metode harga pokok 

dengan variable costing atau Activity Based Costing ( ABC) sebagai alternatif 

penetapan tarif sewa kamar.   
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