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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam persaingan dunia usaha yang semakin pesat dan ketat, setiap 

pelaku usaha atau perusahaan sudah semestinya menyiapkan strategi dengan 

bertujuan kelanggenggan usahanya. Persaingan tersebut terjadi tidak hanya 

pada bidang industri manufaktur, tetapi sudah merambah di bidang usaha 

pelayanan jasa dan salah satu bentuk pelayanan jasa tersebut adalah jasa 

perhotelan. 

Salah satu tujuan utama perusahaan adalah menciptakan laba yang 

sebesar-besarnya bagi pemegang saham. Dukungan yang diperlukan untuk 

mencapai tersebut adalah dengan membuat tata kelola perusahaan yang sesuai 

dengan kondisi persaingan yang dihadapi. Salah satu penentu agar perusahaan 

tetap bertahan di dalam era persaingan yang semakin ketat ini adalah memiliki 

akurasi harga pokok atas output-output yang dihasilkan, dimana akurasi harga 

pokok merupakan dasar yang benar bagi perencanaan, pengendalian, dan 

pengambilan berbagai keputusan manajemen, dengan demikian akurasi harga 

pokok memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu 

perusahaan. 

Di Kota Bogor perkembangan bisnis perhotelan dari tahun ke tahun 

mengalami kenaikan yang dapat ditunjukkan dalam Tabel 1 yang terdiri dari 

jumlah usaha hotel, jumlah kamar hotel dan jumlah tempat tidur dalam hotel yang 

tidak membedakan tipe kamar. Sedangkan dilihat dari sisi perkembangan 

kunjungan wisatawan ke Kota Bogor (Tabel 2) dari tahun 2008 ke tahun 2009 

mengalami kenaikan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara dan untuk 

tahun 2010 mengalami penurunan dimana hal tersebut dipengaruhi krisis 

ekonomi di Eropa. 
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Tabel 1. Perkembangan Hotel di Kota Bogor 

Diskripsi / Tahun 2008 2009 2010 
Usaha 42 44 44 
Kamar 899 1.512 1.571 
Tempat Tidur 1.240 2.202 2.251 

Sumber : Data Pariwisata Kota Bogor – 2010, Disbudpar Kota Bogor 

Tabel 2. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Ke Kota Bogor 

Diskripsi / Tahun 2008 2009 2010 
Nusantara 1.086.374 1.205.628 1.190.793 
Manca Negara 102.737 104.076 102.055 
Jumlah 1.189.111 1.309.704 1.292.848 

Sumber : Data Pariwisata Kota Bogor – 2010, Disbudpar Kota Bogor 

 

Papyrus Tropical Hotel dalam tiga tahun terakhir ini mempunyai kontribusi 

terhadap perkembangan kepariwisataan Kota Bogor yang hanya mempunyai 49 

kamar yang terbagi menjadi tiga tipe (superior, deluxe, dan suite), dengan 

kontribusi yang terlihat pada Tabel 3 dimana dari tahun 2008 sampai tahun 2010 

mengalami kenaikan kunjungan wisatawan ke Papyrus Tropical Hotel baik 

wisatawan nusantara maupun manca negara dan ditunjukan dengan kenaikan 

tingkat hunian kamar. 

Tabel 3.  Kontribusi Papyrus Tropical Hotel Terhadap Perkembangan 
Kepariwisataan Kota Bogor 

 
Diskripsi / Tahun 2008 2009 2010 
Nusantara 6.409 9.783 11.172 
Manca Negara 2.602 2.312 2.126 
Jumlah Wisatawan 9.011 12.095 13.298 
Tingkat Hunian 29.28% 38.66% 43.38% 

 

Papyrus Tropical Hotel, sejak awal memulai usahanya dituntut peka 

terhadap setiap perubahan lingkungan dalam hal menyikapi perubahan terutama 

berkenaan dengan kebijakan harga pokok kamar hotel, perubahan terhadap 

biaya-biaya yang ditimbulkan dalam operasi, dan berapa kamar yang harus dijual 

sehingga didapatkan laba atau dapat meminimumkan kerugian perusahaan. 

Penentuan harga pokok kamar sejak berdiri sampai dengan saat ini 
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menggunakan metoda Rule-of-Thumb dengan berlandaskan pada besarnya 

investasi yang ditanamkan dan dilakukan penyesuaian terhadap harga kamar 

dengan membandingkan tipe dan jenis harga jual kamar hotel yang sejenis di 

Kota Bogor. Penentuan harga jual kamar merupakan keputusan sangat penting 

dikarenakan dapat berdampak terhadap profitabilitas perusahaan, dengan 

demikian perusahaan dituntut ketepatannya dalam pembebanan biaya overhead 

ke dalam kamar. Penentuan harga pokok kamar hotel sampai saat ini belum 

pernah dihitung, dan diyakini kondisi yang berjalan saat ini terjadinya 

ketidakakuratan dalam pembebanan biaya yang timbul dalam operasional. 

Metoda ABC menjawab tentang ketidakakuratan pembebanan biaya yang timbul 

dengan cara penelusuran biaya aktivitas dan kemudian ke biaya produk. 

Akuntansi biaya menggunakan produk sebagai objek biaya, sumber daya yang 

dikonsumsi untuk membuat produk dan dibebankan kepada produk untuk tujuan 

perhitungan biaya produk (Mulyadi, 2007).  

Dalam perkembangannya akitivitas sebagai basis perhitungan biaya 

produk, dengan demikian aktivitas menjadi objek biaya yang sangat penting 

untuk digunakan dalam pengukuran dan pembebanan biaya. Metoda ABC 

merupakan cara baru dalam melaksanakan bisnis yang merupakan sistem 

analisis biaya berbasis aktivitas untuk memenuhi kebutuhan personil dalam 

pengambilan keputusan, baik yang bersifat strategik maupun operasional.  

Lingkungan bisnis sekarang sangat kompetitif dan turbulen sehingga 

diperlukan suatu pendekatan manajemen yang dapat mengakmodasi 

permasalahan tersebut, untuk menghadapi hal tersebut Papyrus Tropical Hotel 

dalam menentukan harga pokok produk harus menggunakan suatu metoda yang 

tepat dan akurat dalam penentuan harga pokok kamar sehingga mampu 

bersaing dengan kompetitornya. 



4 
 

Dengan menjawab berapa harga kamar yang seharusnya ditetapkan dan 

bagaimana caranya agar bisa menentukan harga dengan lebih baik, Papyrus 

Tropical Hotel memerlukan suatu alat yang dapat diterapkan guna untuk 

perencanaan dan pengambilan keputusan. Analisis CVP merupakan suatu alat 

bagi pengambil keputusan dalam membuat keputusan terkait dengan keuangan 

dan biaya operasi perusahaan dan mempu menekankan keterkaitan antara 

biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Diharapkan Papyrus Tropical Hotel 

mampu merencanakan bagaimana suatu volume penjualan suatu kamar harus 

ditentukan untuk mencapai suatu laba tertentu dan mengatasi biaya-biaya 

operasionalnya sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian perusahaan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Metoda penentuan harga jual kamar selama ini menggunakan Rule-of-

Thumb, dimana dengan pendekatan besarnya biaya investasi yang ditanam 

dengan tidak memperhitungkan harga pokok kamar, dan selama ini belum 

pernah dilakukan penentuan harga pokok kamar dengan pendekatan sistem 

akuntansi. 

Analisis biaya, volume dan laba (CVP) merupakan alat bantu dan bahan 

pertimbangan bagi manajemen dalam membuat keputusan sehubungan dengan 

kegiatan operasional. Perusahaan saat ini belum pernah melakukan analisis 

terhadap kondisi impas dan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan 

harga dimana hal tersebut merupakan titik awal sebagai dasar dalam 

perencanaan perusahaan. 

Hal seperti ini akan mengakibatkan terjadinya ketidakakuratan dalam 

penentuan harga pokok kamar dan keterbatasan informasi bagi manajemen 

terhadap keterkaitan antara biaya, kuantitas, dan harga sehingga manajemen 

kurang tepat dalam mengambil keputusan strategis. 
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Dengan pertimbangan di atas, maka penelitian ini mencoba untuk 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perhitungan harga pokok  kamar hotel yang dilakukan saat ini. 

2. Bagaimana perhitungan harga pokok kamar hotel dengan menggunakan 

metoda ABC. 

3. Bagaimana penerapan analisis CVP dengan pendekatan ABC. 

4. Bagaimana hubungan CVP untuk menentukan dampak perubahan harga 

jual, volume penjualan dan biaya terhadap laba. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latarbelakang dan rumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui perhitungan harga pokok kamar hotel yang dilakukan saat ini. 

2. Mengetahui langkah-langkah dan penerapan ABC dalam kaitannya 

perhitungan harga pokok kamar hotel pada Papyrus Tropical Hotel. 

3. Mengetahui penerapan CVP dengan pendekatan ABC. 

4. Mengetahui penerapan analisis CVP dan titik impas bagi Papyrus Tropical 

Hotel. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi 

perusahaan sebagai berikut : 

1. Memberikan alternative cara perhitungan harga pokok kamar dengan 

menggunakan ABC dibandingkan cara perhitungan yang telah berjalan 

selama ini di perusahaan. 
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2. Membantu Papyrus Tropical Hotel dalam hal menentukan dan menghitung 

jumlah kamar yang harus dijual dan jumlah pendapatan yang diperlukan 

untuk mencapai impas atau menghasilkan target laba. 

3. Hasil perhitungan harga pokok kamar dengan menggunakan ABC mendasari 

perhitungan pengganggaran operasional. 

4. Sebagai awal penerapan metoda ABC dan analisis CVP di Papyrus Tropical 

Hotel. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian di atas, maka penelitian dilakukan 

melalui studi kasus pada Papyrus Tropical Hotel di Bogor yang bergerak di 

bidang perhotelan dan dengan lingkup penelitian sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dibatasi pada penentuan harga pokok kamar hotel dengan 

menggunakan metoda ABC, jumlah kamar yang harus dijual untuk mencapai 

titik impas, dampak pengaruh perubahan biaya terhadap titik impas, dampak 

pengaruh perubahan harga jual terhadap laba, dan dampak perubahan 

simultan harga dan biaya. 

2. Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan ABC dan CVP adalah data 

transaksi keuangan atau akuntasi selama periode 3 (tiga) tahun yaitu tahun 

2008, 2009 dan 2010 dikarenakan Papyrus Tropical Hotel baru berumur 4 

(empat) tahun, sedangkan data pada tahun  2007 belum terformat dan 

tercatat dengan baik. 

3. Pada bagian food and beverage tidak termasuk pembahasan dalam 

penelitian ini. 
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