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Halaman Persembahan

Kunci utama dalam hidup adalah yakin dan percaya bahwa ini semua sudah
digariskan-Nya untuk kita, berdoa dan berusahalah jangan pernah menyerah.

Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu
1 Petrus 5:7

Kupersembahkan untuk :
Orang-orang yang ku kasihi dan cintai
Orang tua, saudara, sahabat, teman dan pacar
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ABSTRAK
ANALISIS PERHITUNGAN TARIF SEWA KAMAR HOTEL
DENGAN METODE COST PLUS PRICING
PENDEKATAN FULL COSTING
Studi Kasus pada Hotel X Yogyakarta
Mika Gristiavara
NIM: 122114007
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2016

Penelitian dilakukan pada sebuah hotel yang berada di Yogyakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perhitungan tarif sewa
kamar antara Hotel Yogyakarta dan metode cost plus pricing pendekatan full
costing.
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan
teknik analisis data komparatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan perhitungan.
Perbedaan terletak pada perhitungan taksiran biaya penuh, perhitungan laba yang
diharapkan, perhitungan mark up dan perhitungan harga jual. Hotel memiliki
metode tersendiri dalam menentukan tarif.
Kata kunci: Tarif Sewa Kamar, Cost Plus Pricing, Full Costing
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ABSTRACT
AN ANALYSIS CALCULATION OF HOTEL ROOM
RENTAL RATES COST PLUS PRICING METHOD
WITH FULL COSTING APPROACH
Case Studies on Hotel X Yogyakarta

Mika Gristiavara
NIM: 122114007
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2016
This Research was conducted at a hotel in Yogyakarta. The purpose of this
research is to determine the difference between the room rental rate calculation at
a hotel in Yogyakarta and the calculation using cost plus pricing with full costing
approach.
This research is a case study. The data collection method were interviews
and documentation. This research was using comparative data analysis to analyze
the problem.
The results of this research showed that there are differences in the
calculation. The differences are located in full cost estimation calculation,
calculation of expected profit, calculation of mark up, and calculation of sales
price. The Hotel had a different method to determine the pricing.

Keywords: Room Rental Rates, Cost Plus Pricing, Full Costing
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkembangan jaman yang semakin maju berdampak pada
perekonomian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Setiap orang
dituntut untuk mampu memperbaiki kemampuan di berbagai bidang agar
dapat terus bersaing menjadi sumber daya manusia yang memiliki kualitas
di era globalisasi saat ini, begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang
memiliki peran sangat penting dalam membangun sebuah perekonomian di
suatu negara. Dampak globalisasi menyebabkan industri jasa yang terdiri
dari berbagai macam industri seperti industri telekomunikasi, transportasi,
perbankan, dan perhotelan berkembang dengan cepat (Kurniawati, 2009).
Perusahaan tersebut harus mampu bersaing dengan baik dan memiliki
strategi dalam menghadapi persaingan yang ketat. Perusahaan harus dapat
meningkatkan mutu dan kualitas palayanan yang memuaskan dengan
harga yang rasional.
Salah satu sektor yang sangat berpengaruh dalam perkembangan
perekonomian di suatu negara adalah sektor pariwisata. Semakin maju
sektor pariwisata berarti terbuka pula peluang kegiatan bisnis dibidang
jasa perhotelan. Jasa perhotelan adalah salah satu sarana pendukung untuk
mempromosikan kepariwisataan. Bisnis perhotelan dimulai dengan
pemenuhan kebutuhan konsumen atas fasilitas akomodasi, konsumsi,
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konvensi, dan rekreasi. Dengan mempertemukan kebutuhan tamu
atau pelanggan dan pihak hotel selaku penyedia fasilitas tersebut, maka
terjadilah jalinan bisnis transaksi dan interaksi, ada unsur etika dan
estetika, ada norma dan aturan main. Ketika para tamu melakukan
berbagai aktivitas dengan berbagai fasilitas yang tersedia sesuai dengan
gaya, kelas dan bintang yang mereka pilih, dari sana keinginan para tamu
terpenuhi, bahkan terpuaskan, baik menikmati makanan berkualitas
internasional, layanan banquet yang profesional, layanan tatagraha yang
trampil dan bersih, fasilitas taman dan tempat rekreasi yang menentramkan
jiwa, dan masih banyak lagi. Dengan penjualan fasilitas itu maka hotel
mendapatkan income yang kemudian didapatkan keuntungan yang dapat
dipakai untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan sarana serta
fasilitas dan layanan (Soenarno 2006: 31).
Laju pertumbuhan pariwisata yang semakin meningkat diiringi
dengan

semakin

berkembang

industri

perhotelan

mengakibatkan

peningkatan persaingan antara pengusaha hotel. Dengan peningkatan
persaingan antara pengusaha perhotelan. Pihak menejemem hotel harus
mempersiapkan strategi–strategi untuk dapat bersaing. Tingkat kesadaran
konsumen akan kualitas dan harga sudah tidak dapat diragunakan lagi.
Pengusaha perhotelan perlu mengambil keputusan dan tindakan yang tepat
untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan

perlu memiliki kebijakan

yang ditetapkan perusahaan agar tidak kalah bersaing. Kebijakan dapat
berupa penetapan harga pokok jasa dan penentuan harga jual yang tepat.
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Secara umum perusahaan-perusahaan dalam mencapai target laba
adalah dengan penentuan harga jual jasa. Pada bisnis perhotelan salah satu
cara dalam mencapai target laba dan penentuan harga jual jasa adalah
dengan penentuan tarif sewa kamar. Penentuan tarif sewa kamar ini sebagi
informasi biaya jasa dalam pengalokasian biaya-biaya yang tidak merata.
Akibat dari informasi biaya yang tidak benar, maka akan mengakibatkan
penentuan tarif sewa kamar yang tidak tepat dan menimbulkan kesalahan
dalam pengukuran dan penilaian kinerja. Hal ini mengakibatkan
keputusan-keputusan manajemen menjadi tidak tepat dan dapat membawa
dampak buruk terhadap daya saing dan kelangsungan perusahaan. Dengan
dasar pengalokasian yang lebih baik maka penentuan tarif sewa kamar
akan lebih akurat dan manajemen mempunyai informasi yang lebih baik
dalam membuat keputusan-keputusan yang lebih tepat (Yuwono, 2004).
Masalah kebijaksanaan penetapan harga merupakan hal yang
kompleks dan rumit. Untuk itu dibutuhkan pendekatan yang sistematis,
yang melibatkan penetapan tujuan dan mengembangkan suatu struktur
penetapan harga yang tepat. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan
terhadap produk atau jasa pelayanan, atau harga adalah sejumlah nilai
yang oleh pelanggan ditukarkan bagi keuntungan untuk mendapatkan atau
menggunakan suatu produk atau jasa pelayanan (Kurniawati, 2009). Harga
jual menurut Supriyono (1989: 332) adalah jumlah satuan moneter yang
dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas
barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Menurut Alex (1992: 55)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4

harga jual adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah
uang dimana harus berdasarkan nilai seseorang atau pengusaha yang
bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada orang lain.
seorang manajer harus menetapkan harga jual pada setiap produk atau jasa
yang telah dihasilkan hotel tersebut. Menurut Swastha (1985: 148) tujuan
menetapkan harga jual pada setiap penjualan adalah meningkatkan
penjualan, mempertahankan dan memperbaiki market share, stabilitas
harga, mencapai target pembelian investasi, dan memaksimumkan laba.
Setiap hotel mempunyai tujuan yang sama yaitu meningkatkan
penjualan jasa kamar dengan tingkat persentase yang tinggi. Salah satu
cara yang dapat di ambil oleh manajemen untuk mencapai tingkat
persentase yang tinggi dengan menetapkan harga kamar yang sesuai, agar
dapat menutup biaya pelayanan atau jasa dan dapat menguntungkan bagi
perusahaan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan manajemen untuk
menetapkan harga kamar atau harga jual tersebut salah satunya dengan
menggunakan metode cost plus pricing.
Metode cost plus pricing adalah penentuan harga jual dengan cara
menambahkan laba yang diharapkan diatas biaya penuh masa yang akan
datang untuk memproduksi dan memasarkan produk (Mulyadi, 2001: 349).
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas maka
permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini mengenai usaha
perhotelan adalah apakah ada perbedaan antara perhitungan tarif sewa
kamar menurut Hotel X Yogyakarta dengan menurut metode cost plus
pricing pendekatan full costing pada tahun 2012?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui perbedaan antara
perhitungan tarif sewa kamar menurut Hotel X Yogyakarta dengan metode
cost plus pricing pendekatan full costing.
D. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:
1. Penulis
Sebagai wujud implementasi dan penerapan ilmu yang telah didapat
pada perkuliahan, salah satunya mengenai metode cost plus pricing
pendekatan full costing bila diterapkan pada industri perhotelan.
2. Hotel
Memberikan masukan dan informasi tentang penentuan tarif sewa
kamar hotel dengan menggunakan metode cost plus pricing
pendekatan full costing.
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3. Universitas Sanata Dharma
Memberikan informasi yang berkenaan dengan penerapan harga
kamar dengan menggunakan metode cost plus pricing pendekatan full
costing dan sebagai referensi dalam bidang akuntansi.
E. Sistematika Penulisan
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah,
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan
sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung dan
mendasari penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN
Bab ini membahas mengenai langkah-langkah dalam
menjawab rumusan masalah.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Bab ini menjabarkan gambaran umum hotel yang diteliti

BAB V

ANALISIS DATA
Pada bab ini analisis data dan pembahasan untuk
mengetahui hasil dari rumusan masalah.
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BAB VI

PENUTUP
Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil analisis data
yang

telah

dilakukan,

memberikan saran.

keterbatasan

penelitian

dan
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Hotel
1.

Pengertian Hotel
Dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Bab 1 pasal
1 ayat 4, usaha hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa
kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan
jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas
lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.
Menurut Hornby (1984: 414) dalam kamus Oxford,The Advance
Learner’s Dictionary of Current English dalam Soenarno (2006: 10),
hotel didefinisikan sebagai:
“Building where meals and rooms are provided for travellers”
Yang berarti,
“Bangunan dimana makanan dan ruangan disediakan untuk
seseorang yang melakukan perjalanan”
Definisi di atas menggambarkan keberadaan hotel sebagai bentuk
fisik yaitu bangunan yang menyediakan makanan dan sarana
akomodasi. Kata traveller menegaskan adanya seseorang yang
melakukan perjalanan yang biasanya jauh, yang memerlukan tempat
8
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pemberhentian untuk beristirahat. Kriteria seorang traveller
kemudian juga berkembang, bahwa dia tidak harus mereka yang
melakukan perjalanan jauh, tetapi dapat juga yang berpergian dalam
jarak dekat (Soenarno 2006: 10).
2.

Tipe Hotel Berdasarkan Kelas
Menurut Soenarno (2006: 28), kelas hotel yang bisa disebut
dengan bintang (Based on Star), ada beberapa jenis hotel, baik untuk
Resort Hotel maupun City Hotel, yaitu
a. Hotel Bintang Lima
b. Hotel Bintang Empat
c. Hotel Bintang Tiga
d. Hotel Bintang Dua
e. Hotel Bintang satu
f. Hotel Melati Tiga
g. Hotel Melati Dua
h. Hotel Melati Satu

3.

Tipe Hotel Berdasarkan Tamu yang Menginap
Menurut Soenarno (2006: 21), berdasarkan tamu yang
menginap, hotel dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Secara
dominan tamu yang menginap adalah keluarga, official, group, walkin, traveller, wisatawan, bussinesman, individual, incentive, long
staying, dan short staying.
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a. Hotel Keluarga
Hotel yang kebanyakan tamunya adalah keluarga. Hotel
seperti ini biasanya dilengkapi dengan berbagai sarana rekreasi,
restoran dengan konsep keluarga, tempat tidur yang lega, serta
berbagai macam sarana untuk aktivitas semua anggota keluarga.
b. Official Hotel
Hotel yang kebanyakan tamunya adalah orang-orang
instansi pemerintah atau swasta, dari dinas atau jawatan tertentu.
Kebanyakan berupa Guest House atau hotel khusus yang dimiliki
pemerintah daerah, perusahaan jawatan, Badan Usaha Milik
Negara atau (BUMN), maupun perusahaan swasta.
c. Hotel untuk Tamu Rombongan
Banyak hotel yang kebanyakan tamunya group atau
rombongan. Mereka datang bersama-sama untuk melakukan study
tour atau wisata.
d. Walk-in Hotel
Ada yang tamunya tidak perlu melakukan reservasi terlebih
dahulu. Hotel semacam ini disebut dengan walk-in Hotel.
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e. Traveler Hotel
Tamu hotel ini adalah orang-orang yang melakukan suatu
rangkaian perjalanan, baik untuk bisnis, keperluan pribadi
maupun hanya untuk istirahat sebentar.
f. Hotel Wisatawan
Yang kebanyakan resort, walau mungkin juga berada di
dalam kota, tergantung jenis wisata yang ada di sekitar hotel.
g. Bussinesman Hotel
Yang kebanyakan tamu yang datang untuk berbisnis.
Kebanyakan berada di tengah kota besar, kota metropolitan, kota
dagang dan di area yang memungkinkan orang menjalankan
bisnis dengan lancar.
h. Incentive Hotel
Hotel yang kebanyakan tamunya adalah para karyawan atau
anggota organisasi yang mendapatkan semacam hadiah atau
bonus untuk melakukan tour, wisata, atau kunjungan ke
perusahaan yang ada di kota.
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i. Individual Hotel
Hotel yang kebanyakan tamunya adalah individu, bukan
grup atau keluarga. Hotel semacam ini mirip traveller hotel,
bisnis hotel, atau city hotel. Biasa digunakan oleh para pedagang,
salesman, atau orang yang sedang melakukan perjalanan dan
singgah untuk beristirahat.
j. Long Stay Hotel
Bentuk residential hotel seperti kondominium atau
apartemen atau hotel tertentu, yang tamunya rata-rata tinggal
cukup lama, lebih dari satu bulan.
B. Jasa
1.

Pengertian Jasa
Menurut Kotler, et al (1996) dalam Tjiptono (1995: 134), Jasa
adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh
suatu pihak kepada pihak lain dan pada dasarnya bersifat intangible
(tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.
Walaupun begitu, produksi jasa bisa berhubungan dengan produk fisik
maupun tidak.

2.

Karakteristik Jasa
Menurut Tjiptono (1995: 136), jasa memiliki empat karakteristik
utama yaitu :
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a. Intangibility
Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba
sebelum dibeli dan dikonsumsi. Dengan demikian orang tidak
dapat

menilai

kualitas

jasa

sebelum

ia

merasakan

atau

mengkonsumsi sendiri.
b. Inseparability
Biasanya jasa diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi.
Sedangkan jasa dilain pihak, umumnya dijual terlebih dahulu, baru
kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi
antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam
pemasaran jasa.
c. Variability
Jasa bersifat variabel karena merupakan non-standardized
output,artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung
pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut dihasilkan.
d. Perishability
Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat
disimpan. Hal ini tidak menjadi masalah bila permintaannya tetap
karena mudah untuk menyiapkan pelayanan untuk permintaan
tersebut.
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C. Biaya
1.

Pengertian Biaya
Menurut Bustami dan Nurlela (2007: 4), biaya atau cost adalah
pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang
telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan
tertentu. Sedangkan menurut Foster (2005: 34), biaya (cost) sebagai
suatu sumber daya yang dikorbankan (sacrified) atau dilepaskan
(forgone) untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu biaya (seperti bahan
baku atau iklan) diukur dalam unit uang yang harus dikelurkan dalam
rangka mendapatkan barang atau jasa. Dapat disimpulkan bahwa
biaya adalah suatu yang dikorbankan atau dikeluarkan untuk dapat
memenuhi kebutuhan entah itu berupa barang atau jasa untuk tujuan
tertentu dan pengorbanan tersebut dapat diukur dalam satuan uang.

2.

Klasifikasi Biaya
Menurut Carter (2004: 40), klasifikasi biaya sangat penting guna
membuat ikhtisar yang berarti atas data biaya. Sedangkan menurut
Bustami dan Nurlela, (2007: 9), klasifikasi biaya atau penggolongan
biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atas
keseluruhan elemen biaya yang ada kedalam golongan-golongan
tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi yang
lebih ringkas dan penting.
Menurut Wiyasha (2014: 195) klasifikasi biaya yang umum
digunakan adalah biaya dalam hubungan dengan:
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a. Biaya dalam Hubungan dengan Identifikasi Produk
Biaya

bila

diidentifikasikan

dihubungkan
dengan

produk

dengan

bisa

tidaknya

yang

dihasilkan

dapat

diklasifikasikan menjadi biaya langsung (Direct Cost) dan biaya
tidak langsung (Indirect Cost).
1)

Biaya Langsung (Direct Cost)
Biaya

langsung

merupakan

biaya

yang

dapat

diidentifikasikan langsung dengan produk yang dihasilkan.
Contoh yang paling jelas adalah harga pokok makanan.
Harga pokok makanan dapat diidentifikasikan langsung
dengan produk makanan yang dihasilkan. Bila tidak ada
produk yang dihasilkan maka tidak akan terjadi harga pokok
makanan. Dalam hal ini, biaya yang terdapat pada hotel
adalah biaya operasional langsung. Dalam Wiyasha (2010:
44),
Biaya yang termasuk dalam biaya operasional langsung
adalah sebagai berikut:
a) Biaya gaji
Merupakan kelompok biaya yang terdiri dari gaji pokok,
service charge, upah lembur, dan tunjangan lain untuk
karyawan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16

b) Biaya laundry
Pengeluaran biaya yang berhubungan dengan proses
laundry dan linen rooms terhadap perlengkapan kamar
yang terpakai.
c) Biaya House Keeping dan Food Beverage
Biaya yang dikeluarkan untuk menunjang ketersediaan
kamar siap pakai yang meliputi biaya perlengkapan.
2)

Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost)
Biaya tidak langsung merupakan biaya yang tidak dapat
diidentifikasikan langsung dengan produk yang dihasilkan.
Walaupun tidak ada produk yang dihasilkan, biaya ini tetap
terjadi. Dalam hal ini, biaya yang terdapat pada hotel adalah
biaya operasional tidak langsung. Dalam Wiyasha (2010: 44),
biaya-biaya yang termasuk dalam biaya operasional tidak
langsung :
a) Biaya Administrasi dan Umum
Biaya

yang

administrasi

dikeluarkan
perusahaan

untuk

kegiatan

operasi

seperti

peralatan

kantor,

stationary, pembelian dan pemeliharaan program atau
sistem dan lainnya.
b) Biaya Depresiasi
Biaya yang dikeluarkan atas penggunaan fixed asset
seperti gedung, kendaraan, inventaris.
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c) Biaya antar Departemen
Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan antar
departemen seperti biaya seragam karyawan, makan
siang karyawan.
d) Biaya Penjualan
Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penjualan kamar
seperti biaya promosi, komisi.
e) Biaya Engineering dan Maintenance
Biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan hotel
yang berhubungan dengan pengadaan energi listrik.
f) Biaya Air
Biaya yang dikeluarkan untuk aktifitas perhotelan dan
fasilitas hotel seperti kolam renang.

D. Harga Jual Kamar Hotel
Perusahaan jasa seperti perhotelan perlu memikirkan tentang
penentuan harga jual kamar secara tepat, karena harga yang tidak tepat
akan berakibat konsumen tidak tertarik pada produk jasa yang ditawarkan.
Penentuan harga jual kamar yang tepat bukan berarti bahwa harga tersebut
ditetapkan dengan rendah. Seringkali bahwa harga jual yang ditetapkan
sangat rendah, maka banyak konsumen justru tidak senang karena dapat
mempengaruhi kualitas jasa, pelayanan, dan fasilitas yang ditawarkan oleh
hotel. Terdapat tiga hal yang menjadi dasar dalam menentukan harga jual
pada perusahaan perhotelan menurut Gitosudarmo (2000: 223-227) :
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a. Dasar Biaya
Biaya yang dipertimbangkan dalam suatu tarif sewa kamar akan
menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam menentukan
harga. Pada umumnya perusahaan menetapkan harga menggunakan
dasar biaya yang digunakan dan kemudian ditambah dengan
keuntungan yang dinginkan oleh perusahaan.
b. Dasar Konsumen
Penentuan harga pada suatu hotel, mungkin saja tidak sesuai dengan
apa yang dikehendaki oleh konsumen. Maka diperlukan penentuan
harga berdasarkan selera konsumen atau permintaan konsumen. Dasar
penentuan harga yang seperti ini, maka konsumen akan merasa puas
terhadap harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Konsumen
menganggap harga tersebut telah sesuai dengan kualitas jasa yang
didapatkannya.
c. Dasar Persaingan
Dasar penentuan harga menurut kebutuhan perusahaan dalam hal
persaingannya dengan perusahaan lain yang sejenis dan merupakan
pesaing-pesaingnya. Cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan
dalam melawan pesaingnya adalah dengan menerapkan potongan
harga atau diskon, penjualan secara kredit atau angsuran. Terdapat
strategi penyesuaian yang dapat digunakan oleh hotel dalam
menentukan harga agar dapat menarik pelanggan, yaitu dengan
beberapa cara Gitosudarmo (2000: 233-234) adalah:
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1) Potongan Harga
Dalam hal ini konsumen memperoleh harga yang lebih rendah dari
harga yang seharusnya dibayar. Potongan ini didasarkan pada
beberapa hal seperti, waktu pembayaran yang lebih awal, jumlah
pembelian, dan pembelian pada musim tertentu
2) Diskriminasi Harga
Perusahaan dapat melakukan modifikasi harga untuk menyesuaikan
perbedaan harga karena langganan, produk, maupun lokasi. Suatu
produk tertentu dapat dijual dengan beberapa harga yang tidak
proporsional dengan perbedaan biayanya.
3) Harga Psikologis
Suatu harga dapat membuat produknya menjadi lebih berkualitas
namun murah dengan menunjukkan citra yang baik pada produk
tersebut. Harga yang ditawarkan dalam angka yang tidak bulat,
seperti Rp789. Secara psikologis konsumen akan memandang
harganya terlihat lebih murah, yaitu akan terasa seperti harga
Rp700 meskipun sebenarnya harga tersebut lebih dekat pada
Rp800

E. Tujuan Menetapkan Harga Kamar
Menurut Sugiarto (2004: 3), tujuan menetapkan harga kamar adalah
a. Memperoleh
bersangkutan.

keuntungan

yang

diharapkan

bagi

hotel

yang
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b. Pengembalian investasi (modal yang ditanamkan) sesuai dengan target
waktu yang telah ditetapkan.
c. Memperkecil pola persaingan yang ada.
d. Memperbaiki atau mempertahankan market share (pangsa pasar) yang
ada.
e. Meningkatkan penjualan product line (garis hubungan bisnis dan
produknya). Contoh Front Office Departement dengan occupancy-nya
(tingkat hunian kamarnya).

F. Metode Pentuan Harga Jual
Menurut Mulyadi (2001: 348), dalam keadaan normal, harga jual
harus mampu menutup biaya penuh dan menghasilkan laba yang sepadan
dengan investasi. Dalam keadaan khusus, harga jual produk tidak dibebani
tugas untuk menutup seluruh biaya penuh. Setiap harga jual diatas biaya
variable telah memberikan kontribusi dalam menutup biaya tetap.
Berikut tiga metode peentuan harga jual: penentuan harga jual
dalam keadaan normal, penentuan harga jual dalam cost-type contract, dan
penentuan harga jual pesanan khusus, penentuan harga jual produk atau
jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur dengan peraturan
pemerintah. Dalam keempat metode penentuan harga jual tersebut, biaya
merupakan titik tolak untuk perumusan kebijakan harga jual.
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G. Penentuan Harga Jual Normal (Normal Pricing)
Dalam keadaan normal, manajer penentu harga jual memerlukan
informasi biaya penuh masa yang akan datang sebagai dasar penentuan
harga jual produk atau jasa. Metode penentuan harga jual normal
seringkali disebut dengan istilah cost plus pricing, karena harga jual
ditentukan dengan menambah biaya masa yang akan datang dengan suatu
persentase mark up (tambahan di atas jumlah biaya) yang dihitung dengan
formula tertentu.
Harga jual produk atau jasa dalam keadaan normal ditentukan
dengan formula sebagai berikut:
Harga jual = taksiran biaya penuh + laba yang diharapkan

H. Cost Plus Pricing
Menurut Mulyadi (2001: 345), cost plus pricing adalah penentuan
harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya
penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan
produk. Harga jual berdasarkan cost plus pricing dihitung dengan rumus
yaitu :
Harga jual = taksiran biaya penuh + laba yang diharapkan.

Dengan demikian ada dua unsur yang diperhitungkan dalam
penentuan harga jual ini: taksiran biaya penuh dan laba yang diharapkan.
Taksiran biaya penuh dapat dihitung dengan dua pendekatan: full costing
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dan variabel costing. Dalam pendekatan full costing, taksiran biaya penuh
yang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual terdiri dari unsur-unsur
seperti pada gambar 2.1.
Biaya Bahan Baku
Rpxx
Biaya Tenaga Kerja Langsung
xx
Biaya Overhead Pabrik ( variabel + tetap)
xx
Taksiran Total Biaya Produksi
Biaya Administrasi dan Umum
Biaya Pemasaran
Taksiran Biaya Komersial
Taksiran Biaya Penuh

Rpxx
Rpxx
xx
xx
Rpxx

Gambar 2.1 Unsur Biaya Penuh dengan Pendekatan Full Costing
(Sumber : Mulyadi 2001: 349)

Unsur kedua yang diperhitungkan dalam harga jual adalah laba
yang diharapkan. Dalam keadaan normal, harga jual harus dapat menutup
biaya penuh dan dapat menghasilkan laba yang diharapkan. Laba yang
diharapkan dihitung berdasarkan investasi yang ditanamkan untuk
menghasilkan produk atau jasa.
Dalam pendekatan variabel costing, taksiran biaya penuh yang
dipakai sebagai dasar penentuan harga jual terdiri dai unsur-unsur seperti
disajikan pada gambar 2.2.
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Biaya Variabel:
Biaya Bahan Baku
Biaya Tenaga Kerja Langsung
Biaya Overhead Pabrik Variabel

Rpxx
xx
xx

Taksiran Total Biaya Produksi Variabel

Rpxx

Biaya Administrasi dan Umum Variabel Rpxx
Biaya Pemasaran Variabel
xx
Taksiran Total Biaya Variabel
Biaya Tetap:
Biaya Overhead Pabrik Tetap
Biaya Administrasi dan Umum Tetap
Biaya Pemasaran Tetap
Taksiran Total Biaya Tetap

xx

Rpxx
xx
xx
xx

Taksiran Biaya Penuh
Rpxx
Gambar 2.2 Unsur Biaya Penuh dengan Pendekatan Variabel Costing
(Sumber: Mulyadi 2001: 350)

Biaya yang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual, baik dalam
pendekatan full costing maupun variabel costing, biaya penuh masa yang
akan datang dibagi menjadi dua: biaya yang dipengaruhi langsung oleh
volume produk dan biaya penuh yang tidak dipengaruhi oleh volume
produk. Dalam penentuan harga jual, taksiran biaya penuh yang secara
langsung berhubungan dengan volume produk dipakai sebagai dasar
penentuan harga jual, sedangkan taksiran biaya penuh tidak berhubungan
dengan volume produk ditambahkan kepada laba yang diharapkan untuk
kepentingan perhitungan persentase markup.
Rumus perhitungan harga jual atas dasar biaya secara umum dapat
dinyatakan dalam persamaan berikut:
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Harga Jual per Unit = Biaya yang berhubungan + Persentase Markup
langsung dengan volume
(per unit)
Persentase Markup dihitung dengan rumus:
Laba yang
diharapkan

Biaya yang tidak dipengaruhi
langsung oleh volume produk

+

Mark Up =

X100%
Biaya yang dipengaruhi langsung oleh
volume produk

Terdapat perbedaan konsep langsung dan tidak langsung biaya
dengan volume antar metode full costing dengan metode variabel costing.
Konsep biaya yang berhubungan langsung dengan volume menurut
metode full costing adalah berupa biaya produksi, sedangkan biaya yang
tidak berhubungan langsung dengan volume adalah berupa biaya non
produksi. Dengan demikian rumus perhitungan harga jual per unit menurut
pendekatan full costing disajikan dalam gambar 2.3.
Harga Jual per Unit = Biaya yang berhubungan + Persentase Markup
langsung dengan volume
(per unit)
Y% x aktiva penuh

Biaya Produksi per Unit:
Biaya bahan baku per unit
Biaya tenaga kerja langsung per
unit
Biaya overhead pabrik per unit

Biaya Produksi :
Biaya bahan baku
Biaya tenaga kerja langsung
Biaya overhead pabrik

Laba yang
diharapkan

Biaya yang tidakdipengaruhi
langsung oleh volume
produk
X100%
Biaya yang dipengaruhi langsung oleh
volume produk
+

Biaya Nonproduksi :
Biaya Adm. & umum
Biaya Pemasaran

Gambar 2.3 Rumus Perhitungan Harga Jual menurut Pendekatan Full Costing
(Sumber : Mulyadi 2001:352)
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Variabel costing memandang dengan cara yang berbeda terhadap
biaya yang dipengaruhi secara langsung oleh volume produk bila
dibandingkan dengan full costing. Dalam pendekatan variabel costing,
biaya penuh yang dipengaruhi secara langsung oleh volume produk terdiri
dari biaya variabel, sedangkan biaya penuh yang tidak dipengaruhi secara
langsung oleh volume produkterdiri dari biaya tetap. Dengan demikian,
menurut pendekatan variabel costing, harga jual per unit produk
ditentukan dengan formula seperti disajikan pada gambar 2.4.
Harga Jual per Unit = Biaya yang berhubungan + Persentase Markup
langsung dengan volume
(per unit)
Y% x aktiva penuh

Biaya Produksi per Unit:

Laba yang
diharapkan

Biaya bahan baku per unit
Biaya tenaga kerja langsung per
unit
Biaya overhead pabrik per unit
Biaya adm. & umum variabe per
unit
Biaya pemasaran variabel per unit

Biaya Variabel:
Biaya bahan baku
Biaya tenaga kerja langsung
Biaya adm. & umum variabel
Biaya Pemasaran variabel

Biaya yang tidakdipengaruhi
langsung oleh volume
produk
X100%
Biaya yang dipengaruhi langsung oleh
volume produk
+

Biaya Tetap :
Biaya pemasaran tetap
Biaya adm. & umum tetap
Biaya overhead pabrik tetap

Gambar 2.4 Rumus Perhitungan Harga Jual menurut Pendekatan Variabel Costing
(Sumber: Mulyadi 2001: 354)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26

Penentuan harga jual dalam keadaan normal menggunakan formula
cost plus pricing, yang harga jual dihitung dengan menambahkan laba
yang diharapkan dengan biaya penuh yang bersangkutan dengan produk
atau jasa. Biaya penuh dapat dihitung dengan pendekatan full costing atau
variabel costing, sedangkan laba yang diharapkan dihitung berdasarkan
hasil kali tarif kembalian investasi yang diharapkan dengan capital
employed. Dalam cost plus pricing, harga jual dihitung dengan formula
umum sebagai berikut:
Biaya langsung yang berhubungan dengan volume produk atau
jasa
Mark up x% dari biaya langsung yang berhubungan dengan
volume jasa
Total Harga jual
Volume produk atau jasa
Volume produk atau jasa per satuan
Persentase mark up dihitung dengan formula umum sebagai
berikut:
Biaya tidak langsung
Laba yang diharapkan
Jumlah
Biaya langsung yang berhubungan dengan produk atau jasa
Persentase mark up dari biaya langsung yang berhubungan
dengan produk atau jasa
(Sumber: Mulyadi 2001: 366)

xx
xx +
xx
xx :
xx

xx
xx +
xx
xx :
xx
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I.

Full Costing
Menurut Carter (2009: 579), full costing perhitungan biaya penuh
juga disebut dengan perhitungan biaya konvensional atau perhitungan
biaya penyerapan penuh mengaitkan sebagian atau semua biaya produksi
tetap dengan unit produk dan kemudian membebankan biaya ini sebagai
bagian dari angka harga pokok penjualan dalam laporan laba rugi saat unit
yang terkait dijual. Sedangkan dalam Mulyadi (2001: 49), full costing
merupakan salah satu metode penentuan kos produk, yang membebankan
seluruh biaya produksi sebagai kos produk baik biaya produksi yang
berperilaku variabel maupun tetap. Jika perusahaan menggunakan
pendekatan full costing dalam penentuan kos produksinya, full cost
merupakan:
Total Biaya Produksi :
Biaya bahan baku

xx

Biaya tenaga kerja langsung

xx

Biaya overhead pabrik variable

xx

Biaya overhead pabrik tetap

xx +

Jumlah

xx

Total Biaya Nonproduksi :
Biaya administrasi dan umum

xx

Biaya pemasaran

xx +

Jumlah

xx +

Biaya penuh

xx
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan ialah metode penelitian
studi kasus pada Hotel X Yogyakarta mengenai “Analisis perhitungan
tarif sewa kamar hotel dengan metode cost plus pricing pendekatan full
costing” Penelitian dilakukan di tempat penelitian tersebut dan pada
objek dan subjek yang sesuai dengan tujuan penelitian.

B. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian

Menurut Amirin (2009), subjek penelitian adalah sesuatu,
baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifatkeadaannya akan diteliti. Subjek dari penelitian ini adalah Hotel X
Yogyakarta

2. Objek Penelitian

Menurut Amirin (2009), objek penelitian adalah sifat
keadaan dari suatu benda, orang, ataupun lembaga (organisasi),
yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Objek dari
penelitian ini adalah perhitungan harga kamar hotel dengan
metode cost plus princing pendekatan full costing.

28
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C. Tempat dan Waktu penelitian

1. Tempat penelitian dilaksanakan di Hotel X Yogyakarta.
2. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan
Juni 2016.

C. Data yang Diperlukan
Data yang dapat dikumpulkan pada penelitian ini adalah berupa
data yang dapat dianalisis dan data yang tidak dapat dianalisis dalam
perhitungan harga kamar hotel. Berikut data yang tidak dapat
dianalisis dan yang dapat dianalisis:
1. Data Tidak Dapat Dianalis
a. Sejarah hotel
Data berupa sejarah hotel diperlukan dalam penelitian ini
untuk membantu penulis dalam memberikan gambaran umum
hotel.
b. Struktur Organisasi dan Deskripsi Hotel
Struktur organisasi dan deskripsi hotel dapat membantu
penulis dalam memberikan gambaran mengenai hotel, sistem
pembagian tugas dari jabatan-jabatan yang ada di hotel.
2. Data yang Dapat Dianalisis
a. Data Laporan Biaya yang Dikeluarkan oleh Hotel
Laporan biaya ini akan digunakan sebagai dasar menghitung
harga kamar. Data laporan biaya ini berupa biaya gaji, biaya
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laundry, biaya housekeeping dan F&B, biaya air, biaya
enginnering & maintenance, biaya depresiasi, biaya penjualan,
biaya antar departemen, biaya administrasi dan umum.
b. Informasi Mengenai Harga Kamar.
Informasi mengenai harga kamar ini digunakan untuk
mengetahui berapa harga kamar yang dikenakan pihak hotel
untuk

setiap

tipe

kamarnya,

dan

bagaimana

mereka

mementukan harga setiapa tipe kamar.
c. Daftar Jumlah Tamu
Daftar jumlah tamu ini digunakan sebagai salah satu
komponen dalam menentukan harga kamar. Daftar jumlah
tamu ini berdasarkan jumlah tamu dalam satu tahun.

D. Teknik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini menggunakan
teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah proses tanya
jawab yang dilakukan oleh seseorang kepada narasumber untuk
mendapatkan sumber informasi secara tatap muka. Teknik wawancara
dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak terkait, seperti chief
accountant,

human

pengumpulan

data

bersangkutan

untuk

resources
dengan

departement,

wawancara

memberikan

sales.

kepada

Metode

pihak

yang

keterangan-keterangan

yang

berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini
seperti laporan biaya, penentuan harga kamar, struktur organisasi,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31

sejarah, faktor penentuan harga kamar hotel. Sedangkan untuk teknik
dokumentasi dilakukan pada bagian human resources departement
terkait sejarah berdirinya hotel dan struktur organisasi..

E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan peneliti untuk menjawab
rumusan masalah menggunakan teknik analisis data komparatif.
Teknik analisis data yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
1. Membandingkan perhitungan taksiran biaya penuh
a. Biaya penuh yang dipengaruhi secara langsung oleh volume
produk.
b. Biaya penuh yang yang tidak dipengaruhi oleh volume produk.
2. Membandingkan perhitungan laba yang diharapkan.
3. Membandingkan perhitungan mark up.
4. Membandingkan perhitungan harga jual.
Apabila langkah-langkah perhitungan harga kamar hotel yang
dilakukan Hotel X Yogyakarta sama dengan metode cost plus pricing
pendekatan full costing maka perhitungan harga kamar telah sesuai
dengan kajian teori.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM HOTEL

A. Sejarah Berdirinya Hotel
Bapak Tjong Wai Kit selaku pendiri dan pemilik Hotel. Hotel ini
merupakan salah satu hotel ekonomi bintang tiga yang berada di dalam
group Accor. Accor sendiri merupakan sebuah group hospitality yang
terbesar di dunia. Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 24 Juni 2011.
Jumlah kamar yang dioperasikan pada saat ini sebanyak 112 kamar.

B. Lokasi Hotel
Hotel X terletak di jantung kota Yogyakarta, atau kawasan pusat
keramaian dan kehidupan khas kota Yogyakarta, yaitu Malioboro atau
tepatnya di daerah yang sangat padat dengan wisatawan baik wisatawan
mancanegara maupun domestik, yaitu di jalan Dagen.
Lokasi ini cukup strategis mengingat letaknya yang berada dekat
dengan pusat pemerintahan dan Keraton Kasultanan Yogyakarta yang
dapat di tempuh hanya dengan becak dari hotel. Selain itu letak hotel
ini, sangat dekat dengan stasiun kereta api Tugu dan juga relatif dekat
dengan bandara internasional Adi Sutjipto, kira-kira 20 menit jika
ditempuh dengan kendaran roda empat.

32
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C. Tujuan Hotel
Setiap organisasi atau perusahaan mempunyai tujuan masingrnasing, Adapun tujuan dari hotel yaitu:
1. Mendapatkan keuntungan yang berguna untuk perluasan dan
pengembangan usaha perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan
pemilik dan karyawan.
2. Memberikan servis yang maksimal kepada konsumen, agar
konsumen dapat merasakan puas dengan kenyaman yang diberikan
hotel sehingga kembali lagi dan menjadi konsumen loyal. Bapak
Tjong

Wai

Kit

mengembangkan

selaku
usahanya

pendiri
di

dan

pemilik

daerah-daerah

hotel

lain.

juga

Seluruh

perusahaan beliau di bidang perhotelan ini, tergabung dalam Accor
Hotels. Adapun hotel-hotel lain yang merupakan bagian dari Accor
Hotels adalah:
a. Hotel Sofitel
b. Hotel Novotel
c. Hotel Suite Novotel
d. Hotel Grand Mercure
e. Hotel M-Galery
f. Dan masih banyak lagi hotel jaringan Accor Hotels
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D. Fasilitas dan Produk
1. Terdiri dari 112 kamar. 97 superior rooms dengan 13 kamar yang
memiliki bathtub, dan 2 family rooms.
2. Free internet access
3. 32 inch LCD TV dengan TV kabel saluran internasional
4. iPod dock
5. coffee and tea maker
6. Kolam renang, yang terletak di lantai 7 (rooftop), bersebelahan
dengan Sky Bar Lounge dengan pemandangan kota Yogyakarta
7. Lobby bar
8. Colours Resto, breakfast dari jam 06.00-10.00, kecuali weekend
hingga pukul 10.30.
9. Meeting room sejumlah 6 meeting rooms, dengan berbagai ukuran.
10. Room service
11. Internet akses free dengan menggunakan PC computer yang
disediakan di lobby
12. Tour and travel yang berada di dalam lobby
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13. Smoking area, yang berada di garden (belakang lobby) dan di
rooftop lantai 7.
14. Smoking room, yang disediakan di lantai 5 & 6.
Hotel ini merupakan bagian dari Accor Hotels. Manajemen hotel
dikendalikan oleh seorang General Manager yang dibantu oleh Front
Office Manager, Chief Accontant, Housekeeping Manager, F&B
Manager, HR Manager, Director of Sales, Chief Engineering, Executive
Chef, beserta staff dan karyawan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya,
struktur organisasi dari hotel dapat dilihat pada gambar 4.1.
Berdasarkan bagan struktur organisasi pada gambar 4.1 dapat di
ketahui bahwa Hotel X Yogyakarta terdiri atas beberapa departemen
yaitu

A&G

Department,

Front

Office

Department,

Marketing

Department, Accounting Department, Food and Beverage Department,
Food and Beverage Product (Kitchen), Human and Resources
Department, Housekeeping Department, dan Enginering Department.
Adapun deskripsi tugas untuk masing-masing departement adalah
sebagai berikut.
1. A&G Department
A&G Department terdapat General Manager dan dibantu oleh
Executive Secretary. Tugas utama dari General Manager adalah
bertanggung jawab atas seluruh kegiatan/operasional hotel termasuk
yang bertanggung jawab atas kemajuan

perusahaan/hotel dan
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kinerja karyawannya. Sedangkan untuk Executive Secretary yaitu
yang mengatur jadwal kegiatan general manager dan segala
keperluan manager.
2. Front Office Department
Departemen ini terdiri dari Duty Manager, Supervisor, Night Audit,
dan Front Desk Agent. Tugas utama Front Office Department adalah
bertanggung jawab atas seluruh kegiatan registrasi tamu, serta
melayani seluruh yang dibutuhkan oleh konsumen (tamu) hotel.
3. Marketing Department
Marketing Department terdapat Director of Sales dan dibantu oleh
beberapa orang, Sales Executive, Public Relations, dan Sales Admin.
Tugas utama dari Marketing Department adalah menjual produk
hotel kepada

tamu-tamu

baik

melalui

travelagent, instansi

pemerintah, instansi swasta dan lainnya.
4. Accounting Department
Accounting Department terdapat Chief Accontant dibantu oleh
Bookeeper, Income Audit, Cost Controller, Account Payable,
Account Receiveable, General Cashier, Store Keeper, Receiving.
Tugas utama dari Accounting Department adalah bertanggung jawab
atas pengelolaan uang perusahaan.
5. Food and Beverage Services Department
Departemen ini dipimpin oleh Bar Manager dan dibantu oleh F&B
Coordinator, dan staff lainnnya. Tugas utama dari Food and
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Beverage Services Department adalah bertanggung jawab atas
seluruh kegiatanyang berkaitan dengan makanan dan minuman yang
disajikan.
6. Food and Beverage Product (Kitchen) Department
Departement ini dipimpin oleh Executive Chef dan dibantu oleh Sous
Chef, dan staff lainnnya. Tugas utama dari Food and Beverage
Product Department adalah bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
yang berkaitan dengan penyediaan makanan dan minuman yang
akan disediakan untuk konsumen (tamu) oleh Food and Beverage
Services Department.
7. Human and Resources Deparment
Departement ini dipimpin oleh Asst Human Resources Manager.
Tugas utama dari Human and Resources Deparment adalah
bertanggung jawab atas pembinaan sumber daya manusia.
8. House Keeping Department
Departement ini dipimpin oleh Asst Housekeepeer dan dibantu oleh
Housekeeping Coordinator, dan staff lainnya. Tugas utama dari
Housekeeping

Department

adalah

bertanggung

kenyamanan dan kebersihan setiap ruangan hotel.

jawab

atas
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Hotel X Yogyakarta
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Hotel X Yogyakarta
(sumber : Hotel X Yogyakarta)
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BAB V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
Hotel X Yogyakarta merupakan hotel bintang tiga. Jumlah kamar yang
dimiliki oleh Hotel X Yogyakarta terdiri dari 112 kamar dengan tiga tipe
kamar, yaitu tipe superior dengan jumlah kamar sebanyak 97 kamar, tipe
deluxe dengan jumlah kamar sebanyak 13 kamar, tipe family dengan jumlah
kamar sebanyak 2 kamar. Setiap tipe kamar memiliki harga yang berbeda
sesuai dengan fasilitas yang diberikan disetiap kamarnya. Hotel X Yogyakarta
dalam menghitung harga tiap tipe kamar, menghitung harga kamar rata-rata
terlebih dahulu baru kemudian hotel akan mengenakan harga sesuai dengan
tipe kamar. Data yang digunakan Hotel X Yogyakarta untuk menghitung
harga kamar adalah sebagai berikut:
1. Taksiran Biaya Penuh
Taksiran biaya

penuh ini merupakan jumlah biaya yang telah

dikeluarkan hotel selama satu tahun untuk memenuhi kebutuhan hotel
seperti biaya gaji, biaya laundry, biaya engginering dan manitenance, biaya
air, biaya house keeping, biaya administrasi, biaya komisi, biaya promosi,
brosur, dan sponsor, biaya administrasi, biaya depresiasi, dan biaya antar
departemen. Berikut tabel 5.1 laporan biaya yang dikeluarkan Hotel X
Yogyakarta:
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Tabel 5.1 Laporan Biaya yang Dikeluarkan Hotel X Tahun 2011
No
Keterangan
Biaya (Rp)
1.482.322.052
1
Biaya Gaji
157.648.347
2
Biaya Laundry
Biaya Engineering &
3
Maintenance
595.916.649
a. Listrik
180.575.224
b. Perlengkapan / peralatan
457.980.758
4
Biaya Air
Biaya House Keeping dan
1.087.848.754
5
F&B
500.909.474
6
Biaya Administrasi dan Umum
7
Biaya Depresiasi:
246.025.159
a. Gedung
b. Inventaris
189.109.402
267.171.144
8
Biaya antar departemen
9
Biaya Penjualan:
184.737.860
a. Biaya Komisi
b. Biaya Promosi, Brosur,
106.840.287
Sponsor
5.457.085.110
Total
(Sumber : Hotel X Yogyakarta 2011)

2. Mark Up
Penentapan mark up ini digunakan perusahaan untuk memperoleh
keuntungan dari harga jual yang akan di pasarkan kepada konsumen.
Sebesar 60%.
3. Laba yang diharapkan
Hotel X Yogyakarta mengharapkan laba yang diharapkan untuk
setiap tahunnya sebesar 40%.
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4. Tax and Service
Hotel membebankan biaya pajak dan biaya pelayanan untuk
dikenakan pada saat terjadinya transaksi sebesar 20%.
Hotel X Yogyakarta dalam menentukan harga sewa kamar dengan
cara menghitung harga kamar rata-rata, berikut perhitungannya:
Harga pokok = total biaya + mark up
Harga pokok = Rp5.457.085.110 + (60% x Rp5.457.085.110)
= Rp5.457.085.110 + Rp3.274.251.066
=Rp8.731.336.176
Setelah didapat harga pokok sebesar Rp8.731.336.176 kemudian
mencari harga kamar, berikut perhitungannya:
Harga kamar = harga pokok + laba yang diharapkan
= Rp8.731.336.176 + (40% x Rp5.457.085.110)
= Rp8.731.336.176 + Rp2.182.834.044
= Rp10.914.170.220
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Selanjutnya adalah menghitung harga Nett. Untuk menghitung harga
Nett, perhitungannya adalah sebagai berikut :
Harga Nett = harga kamar + tax & service
= Rp10.914.170.220 + (20% x Rp10.914.170.220)
= Rp10.914.170.220 + Rp2.182.834.044
= Rp 13.097.004.264
Setelah mendapat harga Nett kamar kemudian dibagi dengan
perkiraan jumlah kamar yang akan dihuni dalam satu tahun. Pihak hotel
mengharapkan 50% jumlah kamar terjual dalam satu tahun. Harga kamar
rata-rata adalah sebagai berikut :
Rp 13.097.004.264 : 20.440 = Rp640.754
*50% x 112 x 365 = 20.440
Jadi, harga kamar rata-rata adalah sebesar Rp640.754. Harga
kamar rata-rata ini digunakan sebagai dasar harga kamar tipe Superior,
untuk harga kamar tipe Deluxe lebih besar 15% dari harga Superior,
begitu juga dengan harga kamar tipe Family lebih besar 45% dari harga
Superior.
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Hasil perhitungan harga kamar :
Superior

Rp640.754

Deluxe (15% x Rp640.754) + Rp640.754

Rp736.867

Family (45% x Rp640.754) + Rp640.754

Rp929.093

Setelah didapat harga kamar setiap tipe kemudian, hotel
membulatkan menjadi Superior dengan harga sebesar Rp649.770, Deluxe
dengan harga sebesar Rp749.770, Family dengan harga sebesar
Rp949.770. Harga tersebut yang nantinya akan dipasarkan kepada
konsumen. Pembuatan harga sewa kamar tersebut didasarkan pada
kebijakan hotel.
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B. Analisis Data
1. Perbandingan perhitungan taksiran biaya penuh
Berikut tabel 5.2 mengenai perbandingan perhitungan taksiran biaya penuh antara Hotel X Yogyakarta dan metode cost plus
pricing pendekatan full costing
Tabel 5.2 Perbandingan Perhitungan Taksiran Biaya Penuh Hotel X Yogyakarta dan Metode Cost Plus Pricing
Pendekatan Full Costing
Tipe Kamar
Hotel X Yogyakarta
Cost Plus Pricing pendekatan Full Costing
Superior

Biaya Operasional

Rp2.727.819.153

Biaya Non Operasional Rp2.729.265.957 +
Total Biaya

Deluxe

Biaya Operasional

Rp5.457.085.110

Rp2.727.819.153

Biaya Non Operasional Rp2.729.265.957 +
Total Biaya

Rp5.457.085.110

Biaya yang dipengaruhi
langsung oleh volume produk

Rp1.571.223.832

Biaya yang tidak dipengaruhi
langsung oleh volume produk

Rp1.572.057.191 +

Total Taksiran Biaya Penuh

Rp3.143.281.023

Biaya yang dipengaruhi
langsung oleh volume produk

Rp 1.031.115.640

Biaya yang tidak dipengaruhi
Langsung oleh volume produk

Rp 1.031.662.532 +

Total Taksiran Biaya Penuh

Rp2.062.778.172

(Sumber: Data Diolah 2016)
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Tabel 5.2 Perbandingan Perhitungan Taksiran Biaya Penuh antara Hotel X Yogyakarta dan Metode Cost Plus Pricing
Pendekatan Full Costing (Lanjutan)
Tipe Kamar
Hotel X Yogyakarta
Cost Plus Pricing Pendekatan Full Costing
Family

Biaya Operasional

Rp2.727.819.153

Biaya Non Operasional Rp2.729.265.957 +
Total Biaya

Rp5.457.085.110

Biaya yang dipengaruhi
langsung oleh volume produk

Rp125.479.681

Biaya yang tidak dipengaruhi
Langsung oleh volume produk

Rp125.546.234 +

Total Taksiran Biaya Penuh

Rp251.025.915

(Sumber: Data Diolah 2016)

2. Perbandingan Perhitungan Laba yang Diharapkan
Berikut tabel 5.3 mengenai perbandingan perhitungan laba yang diharapkan antara Hotel X Yogyakarta dan metode cost
plus pricing pendekatan full costing
Tabel 5.3 Perbandingan Perhitungan Laba yang Diharapkan antara Hotel X Yogyakarta
dan Metode Cost Plus Pricing pendekatan Full Costing
Tipe Kamar
Hotel X Yogyakarta
Cost Plus Pricing pendekatan Full Costing
Superior

Laba yang diharapkan = X% x Total Biaya

Laba yang diharapkan =X% x Total Taksiran Biaya Penuh

40% xRp5.457.085.110= Rp2.182.834.044

40% x Rp3.143.281.023 =Rp1.257.312.409

(Sumber: Data diolah 2016)
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Tabel 5.3 Perbandingan Perhitungan Laba yang Diharapkan antara Hotel X Yogyakarta
dan Metode Cost Plus Pricing Pendekatan Full Costing (Lanjutan)
Tipe Kamar
Hotel X Yogyakarta
Cost Plus Pricing Pendekatan Full Costing
Deluxe

Family

Laba yang diharapkan = X% x Total Biaya

Laba yang diharapkan =X% x Total Taksiran Biaya Penuh

40% x Rp5.457.085.110 = Rp2.182.834.044

40% x Rp2.062.778.172 = Rp825.111.269

Laba yang diharapkan = X% x Total Biaya

Laba yang diharapkan =X% x Total Taksiran Biaya Penuh

40% x Rp5.457.085.110 = Rp2.182.834.044

40% x Rp251.025.915= Rp100.410.366

(Sumber: Data diolah 2016)
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3. Perbandingan Perhitungan Nilai Mark Up
Berikut tabel 5.4 mengenai perbandingan perhitungan nilai mark up antara Hotel X Yogyakarta dan metode cost plus
pricing Pendekatan full costing
Tabel 5.4 Perbandingan Perhitungan Nilai Mark Up antara Hotel X Yogyakarta dan Metode Cost Plus Pricing
Pendekatan Full Costing
Tipe Kamar
Hotel X Yogyakarta
Cost Plus Pricing pendekatan Full Costing
Laba
yang
Biaya yang tidak dipengaruhi
Superior
Mark Up = X% x Total Biaya
Laba yang
Biaya yang tidak dipengaruhi
diharapkan

Mark Up = 60% x RpRp5.457.085.110
= Rp3.274.251.066

Mark

+
langsung oleh volume produk
diharapkan
+ langsung oleh volume produk
Up =
X100% X100%
Biaya
yang
dipengaruhi
langsung
oleh
Biaya yang dipengaruhi langsung oleh
volume produk volume produk

Mark Up

Rp1.257.312.409 Rp1.572.057.191
x 100 180%
Rp 1.571.223.832

(Sumber: Data diolah 2016)
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Tabel 5.4 Perbandingan Perhitungan Nilai Mark Up antara Hotel X Yogyakarta dan Metode Cost Plus Pricing
Pendekatan Full Costing (Lanjutan)
Tipe Kamar
Hotel X Yogyakarta
Cost Plus Pricing pendekatan Full Costing
Laba yang
Biaya yang tidak dipengaruhi
Deluxe
Mark Up =X% x Total Biaya
diharapkan

Mark Up =60% x RpRp5.457.085.110

Mark Up

Mark Up = X% x Total Biaya
Mark Up = 60% x Rp5.457.085.110

langsung oleh volume produk

X100%
Biaya yang dipengaruhi langsung oleh
volume produk

= Rp3.274.251.066

Family

+

Mark Up =

Rp825.111.269 Rp1.031.662.532
x 100% 180%
Rp1.031.115.640

Laba yang
diharapkan

+

Biaya yang tidak dipengaruhi
langsung oleh volume produk

Mark Up =

X100%
Biaya yang dipengaruhi langsung oleh
volume produk

= Rp3.274.251.066
Mark Up

Rp100.410.366 Rp125.546.234
x 100% 180%
Rp125.479.681

(Sumber: Data diolah 2016)
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4. Perbandingan Perhitungan Harga Jual
Perbandingan perhitungan harga jual antara Hotel X Yogyakarta dan Metode cost plus pricing pendekatan full costing
dihitung dengan cara sebagai berikut:
Tabel 5.5 Perhitungan Harga Jual antara Hotel X Yogyakarta dan Metode Cost Plus Pricing Pendekatan Full Costing
Tipe kamar
Hotel X Yogyakarta
Cost Plus Pricing pendekatan Full Costing
Superior
Harga pokok = Rp5.457.085.110 + Rp3.274.251.066
Biaya Langsung yang berhubungan
= Rp8.731.336.176
dengan volume jasa
Rp1.571.223.832
Harga Kamar= Rp8.731.336.176 + Rp2.182.834.044 Mark up 180%
Rp2.828.202.898 +
= Rp10.914.170.220
Total Harga Jual
Rp4.399.426.730
Harga Nett =Rp10.914.170.220 + Rp2.182.834.044
Volume Jasa
5804:
= Rp 13.097.004.264
Volume Jasa Per Satuan
Rp757.999
Harga Kamar Rata-Rata = Rp 13.097.004.264 20.440
= Rp640.754
Deluxe
Harga pokok = Rp5.457.085.110 + Rp3.274.251.066
= Rp8.731.336.176
Biaya Langsung yang berhubungan
Harga Kamar= Rp8.731.336.176 + Rp2.182.834.044 dengan volume jasa
Rp1.031.115.640
= Rp10.914.170.220
Mark up 180%
Rp1.856.008.152 +
Harga Nett =Rp10.914.170.220 + Rp2.182.834.044
Total Harga Jual
Rp2.887.123.792
= Rp 13.097.004.264
Volume Jasa
3806 :
Harga Kamar Rata-Rata = Rp 13.097.004.264 20.440 Volume Jasa Per Satuan
Rp758.572
= Rp640.754
(15% x Rp640.754) + Rp640.754 =Rp736.867
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Tabel 5.5 Perhitungan Harga Jual antara Hotel X Yogyakarta dan Metode Cost Plus Pricing Pendekatan Full Costing
(Lanjutan)
Tipe kamar
Hotel X Yogyakarta
Cost Plus Pricing pendekatan Full Costing
Family
Harga pokok = Rp5.457.085.110 + Rp3.274.251.066
Biaya Langsung yang berhubungan
= Rp8.731.336.176
dengan volume jasa
Rp125.479.681
Harga Kamar= Rp8.731.336.176 + Rp2.182.834.044 Mark up 180%
Rp225.863.426 +
= Rp10.914.170.220
Total Harga Jual
Rp351.343.107
Harga Nett =Rp10.914.170.220 + Rp2.182.834.044
Volume Jasa
464 :
= Rp 13.097.004.264
Volume Jasa Per Satuan
Rp757.205
Harga Kamar Rata-Rata = Rp 13.097.004.264 20.440
= Rp640.754
(45% x Rp640.754) + Rp640.754=Rp929.093
(Sumber: Data Diolah 2016)
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Untuk melihat perbedaan perhitungan harga kamar antara Hotel X Yogyakarta dan metode cost plus pricing
pendekatan full costing dapat dilihat pada tabel 5.6 sebagai berikut:
Tabel 5.6 Perbandingan Perhitungan Harga Kamar Hotel
NO

1

Hotel X Yogyakarta

Cost Plus Pricing pendekatan Full Costing

Perhitungan taksiran biaya penuh

Perhitungan taksiran biaya penuh

Biaya Operasional

xx

Biaya Non Operasional

xx

Total Biaya

xx

Perhitungan laba yang diharapkan

Biaya yang Dipengaruhi
Langsung oleh Volume Produk
Biaya yang Tidak Dipengaruhi
Langsung oleh Volume Produk
Total Taksiran Biaya Penuh
Perhitungan laba yang diharapkan

X% x Total Biaya

X% x Total Taksiran Biaya Penuh

Perhitungan Mark up

Perhitungan Mark up

Keterangan
Tidak Sama

xx
xx +
xx
Tidak Sama

2

Laba yang
diharapkan

3

+

Tidak sama
Biaya yang tidak dipengaruhi
langsung oleh volume produk

X% x Total Biaya

X100%
Biaya yang dipengaruhi langsung oleh
volume produk

(Sumber: Data diolah 2016)
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Tabel 5.6 Perbandingan Perhitungan Harga Jual Kamar Hotel (Lanjutan)
NO
4

Hotel X Yogyakarta
Perhitungan Harga Jual
Harga Pokok = Total Biaya + Markup

Cost Plus Pricing pendekatan Full Costing
Perhitungan Harga Jual

Harga Kamar=Harga Pokok + Laba yang Mark up x% dari Biaya Langsung yang
Diharapkan
Berhubungan dengan Volume Jasa

Harga Kamar Rata-Rata = Harga Nett : x
Jumlah Kamar Terjual dalam Satu Tahun

Tidak sama

Biaya Langsung yang Berhubungan
dengan Volume Jasa

Harga Nett= Harga Kamar + Tax & Service

Keterangan

xx

xx+

Total Harga Jual

xx

Volume Jasa

xx :

Volume Jasa per Satuan

xx

(Sumber: Data diolah 2016)

Dari hasil perhitungan harga jual berdasarkan metode cost plus pricing pendekatan full costing terdapat perbedaan
pada hasil perhitungan. Perbedaan hasil perhitungan harga jual menurut Hotel X dan cost plus pricing dapat dilihat pada
tabel 5.7.
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Tabel 5.7 Perbandingan Hasil Perhitungan Harga Jual Kamar Menurut Hotel X Yogyakarta
dan Metode Cost Plus Pricing Pendekatan Full Costing
Harga Jual menurut
Hotel (Rp)

Harga Jual menurut
Cost Plus Pricing (Rp)

Selisih

Superior

649.770

757.999

108.229

Deluxe

749.770

758.572

8.802

Family

949.770

757.205

192.565

Tipe
Kamar

(Rp)

(Sumber: Data diolah 2016)
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C. Pembahasan
Hasil perhitungan biaya antara Hotel X Yogyakarta dan dengan
metode cost plus pricing pendekatan full costing terdapat empat
perbedaan. Perbedaan yang pertama disebabkan karena Hotel X
Yogyakarta menghitung harga per unit kamar menggunakan taksiran biaya
penuh yang telah dikeluarkan pada tahun lalu dengan mengklasifikasikan
biaya kedalam biaya operasional dan biaya non operasional. Perhitungan
biaya dalam metode cost plus pricing pendekatan full costing membagi
biaya berdasarkan per unit dengan mengklasifikasikan biaya kedalam
biaya yang dipengaruhi langsung oleh volume produk dan biaya yang tidak
dipengaruhi langsung oleh volume produk, dengan cara mengalokasikan
biaya tersebut berdasarkan hunuin terjual.
Perbedaan perhitungan yang kedua adalah perhitungan laba yang
diharapkan. Hotel X Yogyakarta mengharapkan laba yang diharapkan
pada tahun 2012 sebesar 40% dari taksiran biaya penuh keseluruhan yang
telah dikeluarkan pada tahun lalu, namun persentase tersebut akan berubah
setiap tahunnya berdasarkan target yang akan dicapai hotel. Untuk metode
cost plus pricing pendekatan full costing menghitung laba yang diharapkan
pada tahun 2012 sebesar 40% dari taksiran biaya penuh per unit.
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Perbedaan perhitungan yang ketiga adalah perhitungan mark up.
Hotel X Yogyakarta menentukan mark up sebesar 60% dari taksiran biaya
penuh pada tahun lalu. Persentase mark up akan selalu berubah ubah
sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan pada tahun sebelumnya untuk
memenuhi biaya pada tahun berikutnya. Perhitungan mark up dengan
metode cost plus pricing pendekatan full costing dengan cara
menjumlahkan biaya tidak langsung per unit dengan laba yang diharapkan
dibagi dengan biaya langsung per unit.
Perbedaan perhitungan yang keempat, perhitungan harga kamar
berdasarkan hotel dengan menghitung harga rata-rata kamar terlebih
dahulu sebagai dasar harga kamar, harga dasar ini digunakan pada tipe
kamar superior, untuk harga kamar dengan tipe lain seperti deluxe
menggunakan harga 15% lebih tinggi dari harga dasar, untuk harga kamar
tipe family menggunakan harga 45% lebih tinggi dari harga dasar.
Perbedaan harga ini didasarkan pada fasilitas yang ditawarkan pada setiap
tipe kamar. Menghitung harga kamar rata-rata hotel terlebih dahulu
menghitung harga pokok. Harga pokok ini terdiri dari jumlah taksiran
biaya penuh ditambah dengan mark up sebesar 60% dari total biaya. 60%
ini merupakan pertimbangan dari pihak hotel. Setelah mendapat harga
pokok kemudian menghitung harga kamar. Harga kamar terdiri dari harga
pokok ditambah laba yang diharapkan. Pihak hotel mengharapkan laba
sebesar 40% setiap tahunnya namun dapat berubah sesuai dengan target
mereka. Baru setalah itu menghitung nett, nett terdiri dari harga kamar
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ditambah dengan tax and service. Tax and service ini wajib ada pada
perhotelan karena hotel merupakan perusahaan yang menawarkan jasa.
Kemudian nett dibagi dengan harapan jumlah kamar terjual dalam satu
tahun kedepan. Hasil ini nantinya akan dibulatkan sesuai dengan
kebijakan, yang nantinya akan dikenakan oleh konsumen.
Penentuan harga kamar hotel berdasarkan metode cost plus pricing
pendekatan full costing dengan cara menjumlahkan biaya langsung yang
berhubungan dengan volume jasa per unit dengan mark up sebesar 180%
dari biaya langsung yang berhubungan dengan volume jasa per unit, hasil
penjumlahan tersebut dibagi dengan volume jasa. Volume jasa ini
merupakan jumlah hunian tipe kamar. Hasil tersebut merupakan harga jual
per malam.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan penulis dengan cara
membandingkan perhitungan harga kamar Hotel X Yogyakarta dengan metode
cost plus pricing, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan harga
kamar Hotel X Yogyakarta dengan metode cost plus pricing terdapat
perbedaan perhitungan. Perbedaan perhitungan harga kamar tersebut terdapat
pada perhitungan taksiran biaya penuh, perhitungan laba yang diharapkan,
perhitungan mark up dan perhitungan harga jual. Hotel X Yogyakarta tidak
sama dalam menenetukan biaya tersebut, sehingga terjadi perbedaan hasil
perhitungan.

B. Keterbatasan Penelitian
Pada penelitian ini memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi
terkini mengenai laporan atas biaya yang dikeluarkan oleh Hotel pada tahun
2011. Pihak hotel hanya memberikan total dari biaya yang dikeluarkan tanpa
ada perincian untuk apa saja biaya tersebut dikeluarkan. Tidak dapat
mengetahui jumlah karyawan dan gaji setiap karyawan. Hasil analisis ini hanya
berdasarkan pada data dan informasi yang diperoleh, maka kesimpulan yang
diambil hanya berlaku pada data yang diperoleh dari hotel.
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C. Saran
Berdasarkan penelitian yang dilakukan serta mengacu pada hasil
analisis data maka penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut:
1. Bagi Hotel
Bagi Hotel X Yogyakarta perlu mempertimbangkan metode cost
plus princing dalam menentukan harga kamar, agar dapat memudahkan
dalam pengambilan keputusan dan mempertimbangkan metode penentuan
harga kamar yang lebih efektif, menghindari kerugian ataupun menentukan
harga terlalu tinggi.
2. Bagi Peneliti
Bagi Peneliti selanjutnya agar dapat memperoleh dokumen mengenai
jumlah gaji setiap karyawan, perincian atas biaya yang telah dikeluarkan,
pembagian jam kerja. bila melakukan penelitian pada sebuah hotel
sebaiknya mencoba menggunakan metode lain yang lebih efektif.
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LAMPIRAN
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DAFTAR PERTANYAAN

SEJARAH HOTEL
1. Kapan hotel berdiri dan siapa pendirinya?
2. Dimana letak hotel?
3. Apa tujuan hotel?
4. Mengapa memilih lokasi tersebut?
ORGANISASI
1. Bagaimana struktur organisasi hotel?
2. Apa fungsi dan tugas dari masing-masing bagian yang ada
dalam struktur organisasi tersebut?
3. Bagaimana perkembangan organisasi hotel tersebut?

PEMASARAN
1. Apa saja fasilitas yang disediakan hotel?
2. Media periklanan hotel melalui apa saja?
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan pihak hotel untuk menarik
pengunjung?

KEUANGAN
1. Berapa kamar yang tersedia di jual pada hotel dan ada berapa
tipe kamar?
2. Bagaimana cara penetapan tarif sewa kamar yang dilakukan oleh
hotel?
3. Berapa tarif sewa kamar hotel 2012?
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4. Berapa biaya-biaya yang dikeluarkan hotel 2011?
5. Berapa jumlah pengunjung setiap bulannya pada 2011?
6. Berapa persen laba yang diharapkan hotel setiap tahunnya?
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Laporan Biaya yang Dikeluarkan Hotel X Tahun 2011
No Keterangan
1
Biaya Gaji
2
3

Biaya Laundry
Biaya Engineering &
Maintenance
a. Listrik
b. Perlengkapan/peralatan

4
5
6

Biaya Air
Biaya House Keeping dan F&B
Biaya Administrasi dan Umum

7

Biaya Depresiasi:
a. Gedung
b. Inventaris
Biaya antar departemen
Biaya Penjualan:
a. Biaya Komisi
b. Biaya Promosi, Brosur,
Sponsor

8
9

Total

Biaya (Rp)
1.482.322.052
157.648.347

595.916.649
180.575.224
457.980,758
1.087.848.754
500.909.474
246.025.159
189.109.402
267.171.144
184.737.860
106.840.287
5.457.085.110
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Tipe, Jumlah dan Tarif Kamar Hotel X Tahun 2012
Tipe kamar

Jumlah

Tarif (Rp)

Superior

97

649.770

Deluxe

13

749.770

Family

2

949.770

Total

112
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Jumlah Hari Hunian Setiap Tipe Kamar Tahun 2011
Bulan

Superior

Deluxe

Family

Total

Januari

698

375

44

1117

Februari

498

297

31

826

Maret

397

358

39

794

April

350

236

29

615

Mei

304

269

51

624

Juni

517

379

47

943

Juli

429

371

35

835

Agustus

396

260

26

682

September

365

247

31

643

Oktober

438

239

40

717

Novenber

658

389

33

1080

Desember

754

386

58

1198

Total

5804

3806

464

10074

