BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis

mengenai perhitungan harga sewa kamar tahun 2016 pada Hotel de’Kayakini
Bandung, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Perhitungan harga sewa kamar hotel dengan menggunakan metode ABC,
dilakukan

dengan

menelusuri

aktivitas

yang

menimbulkan

biaya

dan

membebankan biaya aktivitas ke produk. Sedangkan harga diperoleh dengan
menambahkan cost sewa kamar dengan laba yang di harapkan. Pada metode ABC,
biaya overhead pada masing-masing produk dibebankan pada banyak cost driver.
Sehingga dalam metode ABC telah mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke
setiap kamar secara tepat. Dalam penentuan harga sewa kamar hotel dapat
diterapkan karena perhitungan menggunakan metode ABC ini sesuai dengan
aktivitas yang dikonsumsi pada masing-masing tipe kamar.

B.

Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis
memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:
1. Bagi pihak hotel
a) Hotel de’Kayakini Bandung perlu meninjau kembali metode
penetapan harga pokok beserta harga sewa kamar dengan mencoba
menerapkan metode perhitungan activity based costing agar mampu
menghasilkan perhitungan harga pokok dan harga sewa kamar yang
lebih tepat.
b) Harga sewa kamar yang ditetapkan oleh Hotel de’Kayakini Bandung
mempunyai selisih yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan
harga pokoknya. Sebaiknya Hotel de’Kayakini menurunkan harga
sewa kamarnya pada semua tipe kamar yang ada di hotel tersebut.
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c) Dengan menggunakan metode activity based costing tersebut dan
menurunkan harga sewa kamar pada masing-masing tipe kamar,
diharapkan akan meningkatkan tingkat hunian di Hotel de’Kayakini
Bandung.
2. Bagi peneliti selanjutnya
a) Jika memiliki ketertarikan untuk meneliti dengan judul yang sama
maka usahakan objek yang ingin diteliti lebih dari satu hotel.
b) Objek yang ingin diteliti sebaiknya hotel yang berbintang, dimana
hotel yang berbintang itu memiliki fasilitas yang lebih lengkap
dibandingkan dengan hotel yang berlabel non bintang.
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