
1.1  Latar Belakang Pemilihan Judul 

Dewasa ini, perkembangan teknologi khususnya di bidang sistem 

informasi sangatlah dibutuhkan oleh segala bentuk badan perusahaan baik dagang, 

jasa dan manufaktur. Perolehan informasi yang cepat mendukung perkembangan 

bisnis perusahaan yang mencapai profit yang memuncak, bila suatu perusahaan 

tersebut dapat memanfaatkan informasi tersebut dengan sebaik mungkin. 

 Pembangunan di Indonesia khususnya dalam bidang pariwisata, sekarang 

ini merupakan bagian prioritas devisa negara dimana teknologi informasi pun 

sangatlah dibutuhkan dalam mempromosikan sajian wisata demi wisata. Negara 

Indonesia sebagai negara yang penuh akan wisata, menyajikan berbagai nuansa 

etnik natural dimana banyak pembisnis memanfaatkan value agar dapat menguras 

keuntungan dalam persaingan di bidang bisnis pariwisata tersebut. 

 Dalam persaingannya, perusahaan menyajikan sebuah informasi 

semenarik mungkin ditunjang dengan teknologi yang memadai agar wisatawan 

melirik bisnisnya serta memakai jasanya dengan memprioritaskan “pelanggan 

adalah segalanya” serta “tamu adalah raja”. 

Jasa perhotelan yang menyajikan kualitas dengan fasilitas yang memadai, 

belum tentu menyajikan harga sewa kamar yang sepadan dengan fasiltas yang 

disajikan. Banyak perusahaan pariwisata khususnya di bidang perhotelan, yang 

memang kurang memperlakukan tarif sewa kamar (biaya produksi) dengan cara 

metode yang di tentukan untuk menghitung tarif atau biaya produksi. 

Perlakuan perhitungan biaya produksi, baik dalam perusahaan jasa, 

dagang, maupun manufaktur dibagi menjadi dua metode. Metode yang pertama 

disebut dengan metode perhitungan konvensional dan yang kedua adalah metode 

perhitungan menurut aktivitas (Activity Based Costing). Akan tetapi, 

pengakumulasian biaya dengan menggunakan metode  biaya konvensional dirasa 

kurang maksimal. Metode biaya konvensional didasarkan pada biaya material 

langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya overhead nya 

dialokasikan ke semua unit produksi atau jasa yang dihasilkan sehingga terjadi 

distorsi.  



Activity Based Cost system (ABC) adalah sistem informasi biaya yang 

berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk 

memungkinkan personal perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas. 

Sistem informasi ini menggunakan aktivitas sebagai basis serta pengurangan 

biaya penentuan secara akurat kos produk atau jasa sebagai tujuan. Sistem 

Informasi ini diterapkan dalam perusahaan manufaktur, jasa dan dagang. Mulyadi 

(2007:40). 

Metode ABC dapat mengalokasian biaya dengan keakuratan yang lebih 

spesifik dengan cara mengidentifikasi biaya berdasarkan aktivitasnya. 

Selain itu, metode ABC menghasilkan informasi yang dapat membatasi distorsi 

yang disebabkan oleh pengalokasian metode akuntansi biaya konvensional. 

Kelebihan dari penerapan ABC di dalam perusahaan, khususnya 

perusahaan jasa di bidang pariwisata adalah dapat mengatasi divertasi volume dan 

produk sehingga pelaporan biaya lebih akurat. Kemudian ABC pun mempunyai 

fungsi mengurangi biaya perusahaan dengan mengidentifikasi aktivitas yang tidak 

bernilai tambah. Penerapan ABC di dalam perusahaan secara filosofi global yaitu 

memberikan kemudahan kepada manajemen dalam pengambilan keputusan 

(making a decision). 

Hotel Imperium adalah salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang 

perhotelan, dan merupakan salah satu hotel yang telah berdiri lama di Kota 

Bandung. Tentu saja dibutuhkan kemampuan bersaing yang baik untuk tetap 

mempertahankan eksistensinya, terutama dalam hal penawaran tarif sewa kamar 

hotelnya. 

Hotel Imperium belum menggunakan metode pengakumulasian biaya 

yang baku untuk menentukan tarif sewa untuk setiap jenis kamarnya.Pihak 

manajemen hotel hanya mengakumulasikan biaya pemakaian listrik, pemakaian 

guest supplies, printing, laundry, biaya tenaga kerja langsung yaitu room boy, 

tetapi biaya overhead lainnya tidak dimasukan ke dalam perhitungan tarif sewa 

kamar. 

Metode pengakumulasian biaya dalam menentukan tarif sewa kamar yang 

digunakan oleh Hotel Imperium belum mencerminkan seluruh biaya yang melekat 



pada pengadaan kamar, maka penulis mencoba membuat sebuah penelitian berupa 

Laporan Tugas Akhir yang berjudul : “Analisis Metode Activity Based Costing Pada 

Perhitungan Biaya Produksi untuk Menentukan Tarif Sewa Kamar di Hotel Imperium 

Bandung.” 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan dengan judul yang penulis ambil dan apa yang telah diuraikan 

dalam latar belakang, masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini adalah : 

1. Metode apakah yang diterapkan manajemen Hotel Imperium dalam 

menerapkan tarif sewa per kamar ? 

2. Bagaimana hasil penerapan metode Activity Based Costing pada 

pengakumulasian biaya untuk menentukan sewa per kamar di Hotel 

Imperium Bandung? 

1.3  Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

 Maksud dari kerja praktik ini adalah untuk memperoleh data serta 

menganalisa tarif sewa kamar Hotel Imperium Bandung dengan menggunakan 

metode Activity Based Costing, yang dapat membantu penulis dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir yang salah satu syarat pada Pendidikan Program Diploma 

III, Program Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama Bandung. 

Adapun tujuan penulis Laporan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui metode apa yang diterapkan perusahaan dalam 

menetapkan tarif sewa per kamar di hotel Imperium  

2. Untuk mengetahui dan membandingkan tingkat perbedaan yang terjadi 

apabila perusahaan menggunakan metode ABC dalam menentukan tarif 

sewa kamar 

1.4  Kegunaan Laporan Tugas Akhir 



Dalam melakukan penelitian secara langsung pada Hotel Imperium 

Bandung untuk menentukan tarif sewa kamar yang disediakan .Diharapkan dapat 

berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu : 

1. Bagi pihak perusahaan (hotel) 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang bermanfaat 

atau digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan 

dalam penentuan tarif sewa kamar di Hotel Imperium 

2. Bagi penulis 

Penulisan ini dapat menambah wawasan penulis sendiri mengenai 

penerapan ABC di perusahaan , dengan membandingkan teori yang di 

dapat dari perkuliahan dengan kondisi yang belum diterapkan di 

perusahaan . 

3. Bagi pihak lain 

A. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

dapat juga untuk menjadi refrensi serta bahan untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya. 

B. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna 

untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. 

1.5  Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Untuk dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini, penulis mengadakan 

penelitian pada perusahaan jasa di bidang pariwisata  Hotel Imperium Jalan 

Dr.Rum No .30-32. Adapun waktu penelitian ini dimulai pada tanggal  26 Juni 

2013 sampai dengan 30 Agustus 2013 dengan kegiatan kerja praktik. 

 

 

 

 

 

 
BAB II 


