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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian

Persaingan yang semakin kuat membuat setiap perusahaan salah satunya 

Hotel Aston Imperium Purwokerto harus pandai-pandai memanajemen 

perusahaannya agar bisa tetap hidup dan terus bersaing. Tantangan untuk 

manajemen dalam hal ini adalah lingkungan bisnis yang dinamis dan 

memiliki perubahan pesat. Hal yang bisa perusahaan lakukan salah satunya 

dengan mengendalikan efisiensi biaya. Efisiensi biaya mempunyai arti yang 

sangat penting bagi semua perusahaan di dunia untuk mempertahankan 

keberadaannya di dunia bisnis. Tujuan  dari manajemen  berbasis  aktivitas  

atau  Activity  Based  Management  adalah  untuk meningkatkan serta 

continoues improvement  nilai pelanggan, menghilangkan pemborosan  biaya 

yang tak bernilai tambah atau non value added costing.  

Sudah jelas dalam masalah tersebut yang perusahaan butuhkan adalah 

biaya yang bernilai tambah atau value added costing. Biaya  yang  

dikeluarkan  oleh perusahaan  harus  benar-benar  biaya  yang memberi  nilai  

tambah  bagi  produk  sehingga tidak  akan  ada  pemborosan  biaya. Efisiensi  

biaya  tercapai. 
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jika  biaya  yang  dikeluarkan  dalam aktivitas  menghasilkan  produk  atau  

jasa  merupakan  biaya  yang  benar-benar  dibutuhkan.  

Purwokerto memiliki daya saing kuat karena merupakan kota yang 

memiliki banyak hotel dan tempat wisata untuk dikunjungi dengan banyak 

menawarkan  hiburan tentunya mengetahui bahwa mereka menghasilkan 

output dengan biaya-biaya atau kegiatan operasional yang kemungkinan besar  

sama dengan pesaingnya. Dalam hal ini, perusahaan harus dapat berbeda 

dalam hal menghasilkan output dengan pesaingnya. Perusahaan 

membutuhkan data atau informasi Activity Based Costing (ABC) untuk 

menganalisis biaya-biaya dari aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah 

dalam menghasilkan output perusahaan. ABM  akan digunakan sebagai alat 

untuk memperbaiki output agar lebih efisien biayanya melalui pengurangan 

dan penghapusan aktivitas-aktivitas perusahaan yang sebenarnya tidak begitu 

diperlukan atau bahkan sebenarnya tidak diperlukan sama sekali dalam 

kegiatan atau aktivitas atau dalam aktivitas perusahaan setiap harinya. 

Aktivitas merupakan hal yang utama dalam pengendalian dan penilaian 

performa lingkungan yang dinamis. ABM merupakan pendekatan yang paling 

tepat dalam lingkungan yang dinamis dan melakukan perbaikan 

berkelanjutan. ABM menekankan pada perbaikan proses kerja dalam setiap 

aktivitas perusahaan. Proses adalah sekumpulan aktivitas yang menentukan 

kinerja suatu pekerjaan tertentu. Oleh sebab itu, pendekatan  yang terpadu  

dan  menyeluruh  yang dibutuhkan setiap  manajemen  adalah  Activity Based 

Management (ABM) yang berpusat  pada aktivitas  yang  dilakukan,  dengan  

tujuan meningkatkan  nilai  pelanggan  dan  laba  yang diperoleh  karena  
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memberikan  nilai  tersebut. Dengan  kata  lain  ABM  memfokuskan  pada 

pengelolaan  aktivitas  untuk  mempromosikan efisiensi  dan  efektivitas  

bisnis,  serta  untuk meningkatkan  tidak  hanya  nilai  (value)  yang diterima 

oleh pelanggan tetapi juga memberikan laba bagi perusahaan.  

Peneliti mengambil objek Hotel Aston Imperium Purwokerto karena 

hotel ini merupakan salah satu hotel besar di Purwokerto dan mampu bersaing 

dengan hotel besar lain di Purwokerto. Daya saing hotel ini sangat kuat 

karena semakin banyak hotel yang semakin maju dan mampu bersaing. 

Pertumbuhan hotel-hotel baru yang berbenah sedikit demi sedikit 

menyaingnya dalam menarik para pelanggan. Aktivitas hotel yang ditujukan 

kepada konsumen menjadi hal yang sangat krusial.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Activity Based 

Management (ABM) mampu mengendalikan in-efisiensi biaya Hotel Aston 

Imperium Purwokerto?” 

 

C. Batasan Masalah 

Supaya penelitian lebih mengarahkan pembahasan agar lebih terarah, 

maka penulis berikan pembatasan masalah pada: 

1. Satu divisi yaitu divisi room hotel.  

2. Data yag dipakai sebagai dasar acuan pada penelitian ini yaitu laporan 

biaya dari aktivitas divisi room hotel selama tahun 2014. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu peneliti menganalisis Activity Based 

Management (ABM) secara lebih dalam lagi dan menganalisis apakah Activity 

Based Management (ABM) yang mampu mendorong efisiensi biaya atau tidak 

pada Hotel Aston Imperium Purwokerto. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), bagi bagi Hotel Aston 

Imperium Purwokerto dan bagi peneliti selanjutnya yaitu : 

1. Manfaat bagi Hotel Aston Imperium Purwokerto 

a. Penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam menentukan 

kebijakan untuk membuat aktivitas-aktivitas supaya lebih efisien 

dengan menggunakan Activity Based Manajement (ABM). 

b. Penelitian ini juga memberikan informasi sebagai dasar pengambilan 

keputusan dalam hal efesiensi biaya jika penelitian ini nantinya 

diminta hasilnya oleh perusahaan. 

c. Penelitian ini dapat pula digunakan sebagai bahan analisis akan arti 

pentingnya Activity Based Manajement (ABM) bagi perusahaan agar 

dapat terus bersaing. 

2. Manfaat bagi peneliti selanjutnya 

Semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk 

peneliti selanjutnya agar penelitian selanjutnya bisa lebih baik lagi dan 
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mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi objek yang diteliti 

nantinya 

 




