
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif komparatif. 

Jenis penelitian deskriptif komparatif yaitu perbandingan tarif jasa kamar 

hotel sebelum menggunakan metode Activity Based costing dan sesudah 

menggunakan metode Activity Based Costing. 

3.2. Populasi Dan Sampel 

  Arikunto (2010) menyatakan populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik hotel yang 

ada di Malang. Sampling adalah pengambilan sampel dengan menggunakan 

purposive sampling. Artinya, sampel diambil berdasarkan ciri-ciri yang 

sudah diketahui oleh peneliti sebelumnya. Ciri-ciri sampel dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Mengambil salah satu hotel yang dijadikan studi kasus dalam 

menentukan harga pokok kamar hotel yaitu Hotel Ijen Suites 

Malang. 

2. Mengambil salah satu hotel di Malang yaitu Hotel Ijen Suites, 

yang menerbitkan laporan keuangan selama satu tahun.  

  Atas dasar ciri-ciri tersebut, sampel dalam penelitian ini adalah 

bagian accounting hotel Ijen Suites di Malang atau orang yang diberi 

wewenang oleh pemilik hotel untuk memberikan informasi kepada peneliti.  

3.3. Variabel Penelitian 

  Variabel dalam penelitian ini yaitu tarif kamar hotel. Tarif kamar 

hotel atau biaya dalam hotel didefinisikan sebagai penggunaan kas atau 

terjadinya utang atau kombinasi keduanya dalam rangka membeli barang 

atau jasa untuk kegiatan operasional hotel (Darminto dan Suryo, 2002).  



Pengukurannya menggunakan Activity based costing (ABC). Activity based 

costing (ABC) adalah perhitungan biaya (costing) yang dirancang untuk 

menyediakan informasi biaya bagi manajer untuk keputusan strategi dan 

juga biaya tetap (Garrison, 2006). 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini dilakukan pada Hotel Ijen Suites Resort and 

Convention Malang. Instrumen dalam penelitian ini berupa guide 

wawancara yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan tarif kamar hotel dan 

cara memperhitungkannya. 

3.5. Prosedur Analisis 

  Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah prosedur 

analisis deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang berdasarkan keputusan 

pada penilaian obyektif yang didasarkan pada model matematika yang 

dibuat. Harga pokok sewa kamar pada Hotel Ijen Suites Resort and 

Convention Malang berdasarkan Activity Based Costing System (ABC 

System).  

  Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian ini, antara lain:  

1. Mengumpulkan harga pokok sewa kamar pada Hotel Ijen Suites 

Resort and Convention Malang.  

2. Melakukan perhitungan harga pokok sewa kamar hotel 

berdasarkan Activity Based Costing System (ABC System) 

dengan tahapan sesuai mekanisme pendesainan ABC System. 

Adapun tahapannya sebagai berikut. 

Tahap I yaitu :  

a. Biaya overhead perusahaan menentukan biaya pada 

aktivitas-aktivitas yang diteliti.  

b. Biaya-biaya aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 

beberapa cost pool yang homogen.  



c. Menentukan tarif untuk masing-masing kelompok (cost 

pool).  

 

Tahap II yaitu :  

a. biaya-biaya tiap pool aktivitas ditelusuri ke produk dengan 

menggunaan tarif pool dan ukuran besarnya sumber daya 

yang dikonsumsi oleh tiap produk  

3. Melakukan perbandingan yang didapat antara harga pokok sewa 

kamar menurut Hotel Ijen Suites dengan perhitungan harga 

pokok sewa kamar menggunakan Activity Based Costing System 

(ABC System).  
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