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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan diatas, maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Laba yang diperoleh pihak Hotel setelah menggunakan metode Activity 

Based Costing dapat meningkat menjadi 17% di bandingkan dengan 

perhitungan yang di pergunakan pihak Hotel Puri Perdana. Diketahui 

selisih Laba di tahun 2015 sebesar  Rp2,733,490,409, di tahun 2016 

selisih Laba sebesar Rp826,171,120 dan di tahun 2017 selisih Laba 

sebesar  Rp788,323,599. 

2. Perhitungan beban pokok sewa dengan Metode Activity Based Costing 

dapat memperbaiki harga sewa kamar pada masing – masing tipe 

kamar hotel. 

3. Hasil yang didapat dengan metode Activity Based Costing ialah di 

tahun 2015 pada tipe kamar Standar, Superior, Deluxe, Junior, Perdana 

Suite dan Executive mengalami kenaikan harga sewa. Di tahun 2016 

dan 2017 pada tipe kamar Standar, Deluxe, Junior, Perdana Suite, 

Executive mengalami kenaikan harga sewa, sedangkan pada tipe 

kamar Superior mengalami penurunan harga sewa. 

4. Terdapat selisih harga sewa, antara harga sewa kamar yang di tetapkan 

Hotel Puri Perdana dengan harga sewa kamar menggunakan metode 
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Activity Based Costing yang mengakibatkan aktivitas biaya overhead 

pada setiap tipe kamar hotel yang dialokasikan pada jenis - jenis biaya 

cost driver sehingga menghasilkan perhitungan yang akurat karena 

biaya dialokasikan pada aktivitas yang di timbulkan. 

5. Perhitungan menggunakan metode Activity Based Costing 

menghasilkan perhitungan harga sewa kamar yang lebih mahal dari 

harga sewa kamar yang di tetapkan oleh Hotel Puri Perdana hal ini 

disebabkan pembebanan biaya overhead pada masing-masing tipe 

kamar. 

B. SARAN 

1. Hotel Puri Perdana adalah Hotel yang memiliki kualitas dan Hotel 

terbaik di kelasnya, sehingga pihak hotel tidak perlu khawatir jika 

ingin menaikkan harga jualnya. Akan tetapi, dengan naiknya harga jual 

harus di imbangi dengan pelayanan dan fasilitas yang sepadan dengan 

harga jual yang ditawarkan sehingga, para pelanggan setia Hotel Puri 

Perdana tetap memilih jasa penginapan di Hotel Puri Perdana. 

2. Diharapkan pihak Hotel Puri Perdana menggunakan metode Activity 

Based Costing sebagai metode dalam memperhitungkan beban pokok 

sewa untuk meningkatkan keuntungan perushaan serta meningkatkan 

daya saing. 

3. Dalam menggunakan metode Activity Based Costing diharapkan pihak 

hotel tetap memperhitungkan faktor eksternal yaitu daya beli 

masyarakat dan pesaing. 


