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ABSTRAK 

 
Kamar sebagai penyumbang pendapatan tertinggi hotel tentunya penentuan 

harga dari kamar harus akurat agar tidak terjadi bias biaya Perhitungan harga pokok 
kamar sangatlah penting dalam penentuan harga jual kamar. Proses penentuan 
harganya dari tahun ke tahun ditentukan dengan melihat melihat inflasi nasional selama 
setahun, harga yang disepakati dengan pihak ketiga (company), melakukan analisa 
average consumption room cost yaitu dengan cara membagi semua biaya dengan 
jumlah kamar terjual selama satu tahun, melihat harga kamar di hotel kompetitor lain di 
wilayah tertentu. Room cost Hotel X yang mana  dihitung dengan cara menjumlahkan 
total biaya linen, guest supplies, collateral, groceries serta menambahkan biaya air, 
listrik, labour. Perhitungan penentuan room cost yang kurang akurat dengan tidak 
memasukkan komponen harga pokok produksinya yakni upah tenaga kerja tidak 
langsung dan biaya lainnya seperti cleaning, iklan, depresiasi, light&bulp tidak 
dibebankan secara langsung ke nilai produk. Biaya-biaya yang dialokasikan secara tidak 
merata kepada produk akibat dari informasi biaya produksi yang tidak tepat akan 
mengakibatkan penetapan harga kamar yang kurang tepat pula dan menimbulkan 
kesalahan dalam pengukuran dan penilaian kinerja produk. Hal ini mengakibatkan 
keputusan-keputusan manajemen menjadi tidak tepat dan dapat membawa dampak 
buruk terhadap daya saing dan kelangsungan perusahaan. Untuk itu diperlukan 
perhitungan yang lebih baik dengan menggunakan model TDABC untuk mengukur biaya 
kamar di Hotel X. Hasil pengujian dengan TDABC menunjukkan dari kelima jenis tipe 
kamar semuanya memiliki harga pokok produksi yang lebih rendah dari Hotel X. 
Perhitungan ini dapat membantu pihak manajemen hotel untuk membuat keputusan 
penetapan harga jual yang lebih baik. 
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