
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penerapan metode Activity Based Costing (ABC) dalam 

menentukan biaya produksi demi mendapatkan tarif sewa kamar tipe Standar di 

Hotel Imperium, dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Hotel Imperium belum menerapkan metode yang baku dalam pengakumulasian 

biaya per kamar untuk menentukan tarif sewa kamarnya. 

Pengakumulasian biaya per kamar didapat dari akumulasi biaya pemakaian 

listrik, biaya pemamaian guest supplies, biaya laundry, biaya printing dan 

biaya tenaga kerja langsung yaitu gaji room boy. 

2. Metode Konvensional tidak dapat mengakumulasikan biaya per kamar dengan 

akurat. Pengakumulasian biaya per kamar yang digunakan untuk menentukan 

tarif sewa per kamar tipe Standar dengan metode konvensional menghasilkan 

nilai yang lebih rendah dari pada hasil perhitungan dengan metode ABC, tetapi 

walaupun lebih rendah pada perhitungan ini telah terjadi distorsi (kekeliruan) 

pengakumulasian biaya dan menghasilkan total biaya yang tidak realistis. 

3. Metode ABC menelusuri biaya ke tiap aktivitas yang berhubungan dengan 

pengadaan kamar hotel, hal ini yang membuat perhitungan biaya overhead 

yang dihasilkan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Biaya overhead 

dibebankan ke pusat aktivitas, selanjutnya biaya pusat aktivitas dibebankan ke 

jasa. 

4. Pengakumulasian biaya per kamar tipe standar demgan menggunakan metode 

ABC akan menghasilkan total biaya yang tinggi dibandingkan dengan metode 

konvensional, dan akan membuat tarif sewa kamar menjadi lebih mahal. Pada 

jangka pendek, hotel akan terlihat mengalami kerugian karena tarif sewa yang 

menjadi lebih mahal dan berkurangnya tamu di hotel yang menginap, tetapi 



untuk penerapan jangka panjang akan mendatangkan keuntungan terhadap 

perusahaan. 

5. Tingginya tarif sewa kamar yang disebabkan oleh metode pengakumulasian 

biaya ABC ini dapat diatasi dengan penyesuaian mark up (pengurangan 

besarnya mark up) atau dengan menggunakan informasi mengenai aktivitas 

yang berlimpah yang dihasilkan oleh metode ABC untuk mengelola aktivitas 

yaitu dengan mengurangi atau menghilangkan biaya pada suatu aktivitas yang 

berkaitan. 

5.2 Saran 

 Setelah melakukan penerapan metode ABC pada pengakumulasian biaya 

per kamar tipe standar, sebaiknya metode ini diterapkan oleh Hotel Imperium, 

karena metode perhitungan yang ada tidak mencerminkan seluruh biaya yang 

melekat pada pengadaan kamar hotel. Walaupun total biaya per kamar rendah, 

tetapi bila terus menerus digunakan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi 

kerugian yang disebabkan oleh total biaya per kamar yang sebenarnya. Selain itu, 

tarif sewa yang dihasilkan juga menjadi tidak sesuai dengan besarnya biaya yang 

melekat pada setiap kamar. 

 Dengan menerapkan metode ABC, perusahaan akan menikmati 

keuntungan jangka panjang, selain itu metode ini dapat menyediakan laporan 

mengenai aktivitas lebih akurat. Metode ABC juga akan mencerminkan biaya 

sebenarnya (realistis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


