
BABV

KESIMPULAN dan SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari data dan hasil pembahasan diatas yang menampilkan sistem

biaya yang berdasarkan aktivitas dan sistem biaya yang masih tradisional

dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

a. Sejahtera Family Hotel & Apartemen Yogyakarta sampai saat ini masih

menggunakan sistem pembebanan biaya secara tradisional dimana

sistem tersebut belum mengalokasikan biaya menurut aktivitas setiap

tipe kamar dan menggunakan cost driver yang terbatas sehingga dalam

membuat keputusan penentuan harga jual kamar per hari menjadi tidak

tepat.

b. Jumlah biayaaktivitas non unityang terjadi di Sejahtera Family Hotel &

Apartemen Yogyakarta lebih besar dari pada biaya aktivitas unitnya dan

rasio konsumsi diantara keduanya berbeda sehingga sudah memenuhi

syarat untuk menerapkan sistem ABC. Biaya berdasarkan unit yang

terjadi adalah sebesar Rp 496.048.697 sedangkan biaya berdasarkan non

unit sebesar Rp 1.184.735.245 dan rasio konsumsi aktivitas yang terjadi

adalah 41,87%.

c. Hasil perbandingan harga pokok kamar per hari dengan menggunakan

sistem biaya tradisional atau sistem yang diterapkan dalam Sejahtera
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Family Hotel & Apartemen Yogyakarta dan sistem ABC dapat dilihat

dalam Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1

Perbandingan Pembebanan HPP
Sistem Tradisional dan Sistem ABC

Sejahtera Family Hotel & Apartemen Yogyakarta
Tahun 2002

Tipe Kamar

HPP/hari

Sistem Tradisional

(Rp)

HPP/hari

Sistem ABC

(Rp)

Keterangan

2 Bedroom Suites

3 Bedroom Suites

Penthouse

174.635

174.635

174.635

162.050

187.439

196.361

Overvalue

Undervalue

Undervalue

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2004.

HPP yang diterapkan oleh Sejahtera Family Hotel & Apartemen

Yogyakarta untuk tipe kamar 2 Bedroom Suites terlalu tinggi

(Overvalue), sedangkan untuk tipe kamar 3 Bedroom Suites dan

Penthouse ditetapkan terlalu rendah, hal ini disebabkan karena sistem

tradisional dalam perhitungannya tidak memperhitungkan bahwa kamar

yang tidak terjual juga membutuhkan berbagai perawatan dan biaya lain

yang sifatnya fasilitas.

5.2. Saran

Atas dasar penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada

Sejahtera Family Hotel & Aparatemen Yogyakarta yang sudah memenuhi

kriteria untuk dapat menerapkan sistem ABC maka penulis memberikan

saran bahwa dengan begitu kompleksnya biaya yang menjadi dasar

pembebanan untuk menetapkan harga pokok kamar per hari maka Sejahtera

Family Hotel & Aparatemen Yogyakarta dapat mencoba menerapkan
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Family Hotel & Aparatemen Yogyakarta dapat mencoba menerapkan

Activity Based Costing System dalam menentukan harga pokok kamar per

hari yang lebih tepat dan akurat, sehingga dapat menyediakan informasi

biaya yang lebih rinci sehingga memungkinkan manajemen melakukan

pengambilan keputusan yang tepat dan dapat melakukan perbaikan

berkesinambungan demi kemajuan dan daya saing Sejahtera Family Hotel

& Apartemen Yogyakarta dengan perusahaan perhotelan lainnya.




