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ABSTRAK 

ADITYA FEBERJANSYAH BANGUN , "ANALISIS INFORMASI 

AKUNT ANSI DIFERENSlAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

TARIF KAMAR PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN", 

dibawah bimbingan Bapak Drs. Ali Usman, Msi (sebagai pembimbing I), dan lbu Hj. 

Rosmaini, MMA (sebagai pembimbing II). serta bapak Mob ldris Dalimunthe, SE, 

�lsi (sebagai sekretaris), dan lbu Ora. Hj. Retnawaty Siregar, Msi (sebagai ketua). 

lnfonnasi akuntansi digunakan sebagai alat pengawasan maupun sebagai 

bahan dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan dalam penentuan harga 

jual. Dalam proses pengambilan keputusan, seorang mannjer membutuhkan informnsi 

akuntansi manajemen, karenn informnsi akuntnnsi manajemen cakupannya luns tidak 

hanya mencakup informnsi yang bersifat moneter saja tetapi juga meneakup 

infonnasi non moneter seperti persaingan pasar, infonnasi tentang sclera konsumen 

dan lain - lain. Hotel Asean International Hotel Medan adalah perusahaan yang 

bergerak dibidang jnsa perbotclan. Pendapatan hotel ini diperoleh dari kamar yang 

disewnkan, makanan, minuman dan lain - lain. 

Tujuao Peneliti melakukan penelitian ini ndalnh untuk mendnpatkao 

bukti oyntn tentang penernpan mformnsi a!nmtansi diferensial yang berguna 

dalam membuat keputusan penting dalam peneotuao tnrif kamar yang digunakan 

dan untuk memacu perusahaan untuk membuat keputusan yang 

menyalurkao kepentingan perusahaao. Metode penelitian ini mengunakan 
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metode deskriptif, dimana peneliti mengumpulkan datadari perusahaan untuk 

kemudian diolah menjadi infonnasi. Dari basil penelitian diperoleh bahwa Asean 

International Hotel Medan dalam menentukan harga jual tarif kamarnya 

menggunakan metode rule of thumb yang menerapkan rasio dan investasi dengan 

harga kamar. Rasio yang diterapkan rule of thumb adalah setiapRp. 1.000,- dana 

investasi pada hotel dibebankan Rp. 1.- harga kamar. Pcndekatan rule of thumb 

mengabaikan variable - variable penting seperti tingkat pernlinglln, kondisi 

ekonomi, dan return of investment yang diinginkan pemilik. 

Berdasarkan basil analisis yang peneliti lakuukan. mctode rule of 

thumb yang di terupkan Asean International Hotel kurnng tcpat, karena 

mengabaikan variabel - variabel penting seperti tingkat pernlingan, kondisi 

ekonomi dan return of Investment yang diinginkan pemilik, untuk itu dibutuhkan 

beberapa alternative yang lain seperti menggunakan metode formula hubbort 

atau lazim disebut pendekatan buttom up approach dimana penerapannya 

mempertimbangkan beberapa factor yang salah sanmya adalah 

mempertimbangkan pcrsentase laba bersih ( return ) yang ditentukan oleh 

pemilik atas invertasi yang ditanamkan pada hotel. 

lnformasi akuntansi diferensial berperan dalam membantu manajemen 

dalam memilih alternatife yang terbaik yaitu memanfaatkannya secara maksirnal 

unruk sumber daya produktif dan keuangan perusahaan dengan membandingkan 

laba yang diperoleb perusahaan apabila memenubi pesanan pelanggan dan 

faktor-faktor yang digunakan Asean International Hotel sebagai bahan 
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pcrtimbangan dalam penetapan barga adalah biaya produksi lcamar, fasilitas 

tambahan. kebijakan dari manajemen dan pesaing. 
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Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamualaikum Wr Wb 

KATAPENGANTAR 

Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas karuniaNya 

peneliiti akhimya dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan suatu kebanggaan 

tersendiri. Semua yang peneliti capai saat ini adalah berkat RahmatNya. 

Peueliti skri psi ini bertujuan memcnuhi syarat untuk memperoleh gelar srujana 

ekonomi. Adapun skripsi ini berjudul "" Anatisis lnfoiDlasi Akuntansi Diferensial 

dalam pengambilan keputusan tarif kamar pada ASEAN International Hotel 

Medan". Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan. baik dari segi isi maupun penyajiannya, ini disebabkan karena 

keterbatasan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Keberhasilan peneliti dalam 

penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta bantuan dari 

berbagai pihak, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar- besarnya kepada: 

I. Bapak Prof. Dr. H. Sya 'ad Afifuddin, SE, MEC, selaku Dek.an Fakultas Ek.onomi 

Universitas Medan Area. Medan. 

2. Bapak Hery Syarial, SE, Msi, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Medan Area. Medan. 

3. Bapak Ahmad Prayudi, SE, MM, selaku Pembantu Dekan ill Fakultas Ekonomi 

Universitas Medan Area. Medan .. 

4. lbu Linda Lores Purba, SE, Msi, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ek.onomi Universitas Medan Area 
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5. Bapak Moh. ldris Dalimunthe, SE. Msi, selaku Sekrctaris Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area. 

6. Bapak Drs. Ali Usman Siregar. Msi, sclaku Dosen Pembimbing I yang tclah 

membimbing dan membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini. 

7. lbu Ora. Hj. Rosmaini, Ak, � selaku Dosen Pembimbing U yang telah 

membimbing dan membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini. 

8. Bapak dan lbu staff pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Medan 

Area 

9. Ucapan terima kasih kepada Kcpala Bagian Keuangan beserta Staff Asean 

International Hotel Medan yang telah memberikan bantuan selama riset 

I 0. Pengbargaan setinggi - tingginya kepada kedua orangtua tercinta yang telah 

mendukung saya baik moril maupun matcri dan dengan tulus ikhlas mendoakan 

dan mencurahkan kasih sayang. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan 

dan ket11lusan. serta senantiasa selalu dalam lindunganNya. 

II.  Kepada para rekan - rckan mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

UMA angkatan 09 pada umumnya. 
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A. Latar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULlJAN 

Perekonomian memegang peranan penting sehingga persaingan dalam dunia 

usaha semakin pesat.Persaingan ini terjadi di dalam semua sektor perekonomian baik 

industri, perdagangan maupun jasa.Kondisi ini menyebabkan setiap bentuk usaha 

khususnya perasahaan-perusahaan yang berorientasi pada laba perlu mempunyai 

kebijakan yang terarab dan mampu menjalankan fungsinya agar semuanya dapat 

berjalan sesuai rencana dan pada akhimya tercapai rujuan perusahaan. 

Dalam suaru perusahaan, tugas dari seorang manajemen adalah mengelola 

seluruh kegiatan perusahaan agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan 

pada akhimya tercapai rujuan perusahaan.Untuk dapat mencapai tujuan tersebut. 

manajemen perlu mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dan cepat untuk 

lemajuan perusahaannya karena manajemen sering kali dihadapkan pada berbagai 

masalah.Salah saru masalah yang dihadapi adalah mengenai pengambilan 

leputusan.Hal ini dapat dilakukan dengan baik apabila manajemen memiliki 

informasi yang benar dan akural mengenai keadaan perusahaannya. 

Dalam penerapannya, informasi akuntansi diferensial dapat mengurangi 

l;etidak pastian yang akan dihadapi manajemen dalam pemilihan suaru alternatif, baik 

untuk mengatasi masalah perusahaan maupun untuk menghadapi peluang di masa 

}'11llg akan datang. Informasi ini memiliki kemampuan untuk memperjelas altematif-
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altematif yang scdang dipenimbangkan, dengan mewujudkan ahematif-altematif 

tersebut dalam bentuk kuantitatif (keuangan),sehiogga memudahkan manajemen 

dalam pengambilan keputusan suatu altematif yang dianggap paling tepat bagi 

perusahaannya. , 

Demikian halnya dengan pemsahaan ASEAN International Hotel Medan yang 

salah saru tujuan usahanya adalah meogoptimalkan laba, dalam penyediaan fasilitas 

lamar hoteLAdakalanya perusahaan mengalami kendala dari scgi pengadaan fasilitas 

kamar,baik dari jumlah yang terbatas maupun dari besamya biaya yang timbuLKamar 

merupakan bagian yang paling penting dalam meounjang kelancaran pelayaoao, 

r:naka perusahaan bcrusaha untuk selalu dapat menyediakan kamar sesuai dengan 

keburuhan.Dilihat dari managcmcn perusahaan. hotel ASEAN telah menerapkan 

informasi akuntansi diferensial guna mendukung kinerja perusahaan. Sehingga 

keputusan yang diambil oleh manajemen berpeogaruh dalam upaya pengoptirnalan 

laba yang diinginkao perusahaan. 

Dalam meoghadapi kondisi yang sepeni ioi, rnanajemen memerluk.an 

informasi akuntansi diferensial yang dapat dijadikan sebagai bahan penimbangan 

cWrun pengarobilan keputusan menyediakan karoar, dengan taksiran penghematao 

bUya yang dapat dilakukan oleh perusahaan.Pentingnya adanya penerapan lnfonnasi 

Ebn!.lmsi diferensial yang mana dapat mengukur seberapa besar biaya diferensial 

)"Z::i tajadi jika manajemen memilih suatu altematif, sehingga manajemen mendapat 

memperoleh perbandingan biaya yang terjadi dari altemarif-altematif tersebut.Oleh 
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KUISIO:-.TR 

ANALISIS INFORMASI AKlJ!IITA.'IiSI DIFERF-'\SIAL DALM1 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN TARIF �UR 

PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL 

\1EDAN 

Berikut ini adalah beberapa penan�aan mengenai informasi 

akuntansi difen:nsial dalam pengambilan keputusan wif t.mw pada Asean 

International Hotel Medan. 

A. ldentitas Responden 

Nama 

Jabatan 

: Benny Langen 

: General Manager 

B. Petunjuk pengbian 

Berilah tanda (V) l;olom jawaban ) 1111g tmedia sesuai dengan pendapat 

tanda. Adapun makna dalam kolom adalah; 

SE = Saagat Eftktif 

E = Eftktif 

N = NetraL 

KE - Kurug Efelttlf 

TE - Tidak Eftktif 
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No Pertan)aan 
IS
E E s KE rnl 

I Pengambilan keputusan dalam 
penentuan tarif v 

kamar dipengaruhi oleh infonnasi akuntansi 
diferensial 

2 Pengaruh utama pada kcputusan penentuan tarif v 
khusus pelanggan 

3 Asean International llotel menentukan harga jual v 
kamar dengan mempertimbangkan pennintaan 
dan penawaran d i pasar 

4 Asean International Hotel menentukan harga dengan v 
menaikkan tmork up) harga sekian persen dari total 
biaya.. 

s Pada musini tertentu Asean International Hotel V 
menerapkan penentuan harga )'11Dg bersifat fle�ibcl 
yakni harga yang bcrbcda pada musim yang berbeda 

I 

6 Manajer penentu harga jual menggunakan konsep v 
informasi akuntansi diferensial yang dijadikan alat 
untuk pengambilan keputusan yang tepat tentang 
penentuan harga j ual/ tari f kamar 

7 Discount pricing yaitu 
penentuan harga dibawah v 

standar, dimana perusahaan membutuhkan jasa 
perantara. agen atau broker dan mereka Ia yak 
men.U.patkan komisi. 

8 Relauonsh'P pricing merapakan pendekatan pasar v 
terorientasi (m(lf'ket oriented approach) dari 
penentuan harga bcrdasarkan nilai 

9 Asean International Hotel menentukan harga dengan v 
jaminan (guaranJU pricing) yaitu memberikan 
jaminan atas produk rwnun dengan harga yang 
relative mahal. 

10 Perusahaan menetapkan harp jasa yang lebih) v 
mahal pada saat peak ( masa rarnai) breDa bill} a yang 
Jebih tinggi yang harus ditanggung produsen ketil..a 
ramai dibanding masa sepi 

1 
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