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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Globalisasi menyebabkan industri jasa perhotelan mengahdapi persaingan yang 

ketat dan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pula. Kondisi tersebut 

memacu perusahaan yang bergerak di industri jasa untuk lebih meningkatkan peranan 

mereka dalam melayani konsumen. Hotel adalah akomodasi yang mempergunakan 

sebagian atau seluruh bangunan serta menyediakan jasa pelayanan penginapan, makanan 

dan minuman serta jasa lainnya bagi umum. Usaha perhotelan saat ini berkembang pesat 

sehingga menyebabkan hotel harus bersaing ketat untuk dapat terus tumbuh dan 

berkembang.  

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mencatat terdapat 224 

hotel dan penginapan yang beroperasi di sekitar Daya Tarik Wisata (DTW) Pantai 

Pangandaran yang menyediakan berbagai macam pelayanan serta fasilitas yang beragam. 

Persaingan pun dimulai dari berbagai macam cara baik itu dari segi pelayanan, fasilitas, 

dan bahkan tarif yang ditawarkan beragam. Tingginya permintaan terhadap sarana 

akomodasi saat high season maupun masa sepi kunjungan wisatawan atau low season 

mengakibatkan persaingan yang kurang sehat dengan adanya fenomena perang tarif. 

Kebutuhan dan keinginan wisatawan yang cenderung mudah berubah dan tingkat 

pertumbuhan yang relativif cepat mengakibatkan semakin rumit terhadap pemilihan jasa, 

termasuk industri perhotelan. Perilaku konsumen dapat berpengaruh pada proses 

keputusan konsumen memilih suatu barang atau jasa yang akan dipilihnya. Dahulu fungsi 

hotel hanya sebagai tempat bermalam bagi konsumen yang melakukan perjalanan bisnis 

atau wisata dan tidak memiliki relasi di tempat tujuan. Namun seiring berjalannya waktu, 

fungsi hotel mengalami peningkatan, yaitu digunakan untuk acara pernikahan, rapat 
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perusahaan dan launching produk baru suatu perusahaan. Para pengusaha hotel 

diharapkan tanggap dan memiliki respon yang cepat terhadap perubahan-perubahan 

tersebut.  

  Pantai Pangandaran terletak di Kabupaten Pangandaran yang merupakan pemekaran 

dari Kabupaten Ciamis dan terletak di sebelah tenggara Jawa Barat, tepatnya ada di Desa 

Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Daya Tarik Wisata yang 

merupakan primadona pantai di Jawa Barat ini terletak di Desa Pananjung Kecamatan 

Pangandaran dengan jarak ± 92 km arah selatan kota Ciamis, memiliki berbagai 

keistimewaan seperti melihat terbit dan tenggelamnya matahari dari satu tempat yang sama, 

pantai landai dengan air yang jernih serta jarak antara pasang dan surut relativelama 

sehingga memungkinkan wisatawan untuk berenang dengan aman, terdapat pantai dengan 

hamparan pasir putih, tersedia tim penyelamat wisata pantai, akses yang baik dengan 

penerangan jalan yang memadai, terdapat taman laut dengan ikan-ikan dan kehidupan laut 

yang mempesona. Aktivitas yang dapat wisatawan lakukan di Pantai Pangandaran antara 

lain berenang, berperahu pesiar, memancing, bersepeda, dan banana boat. Adapun acara 

tradisional yang terdapat di sini adalah Hajat Laut, yakni upacara yang dilakukan nelayan di 

Pangandaran sebagai perwujudan rasa terima kasih mereka terhadap kemurahan Tuhan 

YME dengan cara melarung sesajen ke laut lepas. Acara ini biasa dilaksanakan pada tiap-

tiap bulan Muharam.  

  Pangandaran memiliki dua  pantai disisi barat dan timur, Pangandaran barat adalah 

tempat wisata yang ideal untuk keluarga yang aman dan nyaman. Di kawasan ini wisatawan 

dapat berenang, bejemur dibawah matahari atau hanya menikmati pemandangan sekitar. 

Disekitar Pangandaran wisatawan  bisa melihat bukit hutan yang merupakan cagar alam. Di 

kawasan ini juga terdapat air terjun yang langsung mengarah ke Pangandaran. Berbeda dari 

pantai Pangandaran barat, pantai Pangandaran timur menyuguhkan surga bagi penggila 

https://travelpangandaran.com/
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makanan laut. Ribuan panganan olahan laut ditawarkan, mulai dari restorant dan warung 

makan dipinggir pantai. Selain warung, disebelah selatan pantai Pangandaran timur juga 

terdapat pasar ikan segar yang didistribusikan langsung dari nelayan. Selain menjadi surga 

bagi para pecinta kuliner laut, pantai Pangandaran timur juga menjadi destinasi bagi mereka 

yang gemar berolahraga air seperti jet ski dan banana boat.  

  Seiring dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran, industri 

perhotelan sebagai akomodasi pariwisata ikut tumbuh dan perkembang secara pesat, 

sehingga menimbulkan persaingan yang tinggi pula. Disisi lain hal ini menjadi peluang yang 

menguntungkan bagi para pengusaha untuk berinvestasi dalam industri perhotelan. Industri 

jasa perhotelan mencoba memberikan pelayanan yang baik agar wisatawan betah dan 

terkesan selama berwisata. Pendapatan dari penyewaan kamar hotel merupakan pendapatan 

utama hotel, oleh karena itu, selain lokasi, fasilitas yang lengkap, dan pelayanan yang 

memuaskan, hotel juga harus memperhitungkan tarif sewa kamar hotel. Tarif sewa kamar 

merupakan harga jual bagi hotel yang mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain kelas 

hotel, fasilitas yang diberikan dan pelayanan. Hotel dalam menetapkan harga sewa kamar 

melakukan berbagai pertimbangan yang cermat agar tarif yang ditetapkan tidak 

menimbulkan kerugian bagi perusahaan.  

  Wiyasha (2010) menyebutkan jika klasifikasi hotel bertujuan untuk menciptakan 

persaingan bisinis yang sehat, memberikan panduan bagi tamu tentang harga dan fasilitas 

serta layanan yang diberikan oleh hotel pada klasifikasi tertentu, memberikan panduan bagi 

para pemilik modal jika hendak berbisnis pada satu klasifikasi hotel, sedangkan menurut 

Bagyono (2012), pengklasifikasian hotel di Indonesia dilakukan dengan peninjauan setiap 

tiga tahun sekali yang dilakukan oleh PHRI dengan mempertimbangkan beberapa aspek, 

mulai dari kamar, fasilitas dan peralatan yang disediakan, model sistem pengelolaan, 

bermotto pelayanan. Maksud dan tujuan penggolongan kelas hotel bagi konsumen yaitu 
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memberikan gambaran bagi calon konsumen (tamu) tentang kualitas produk dan pelayanan 

hotel dalam rangka pemenuhan kepuasan konsumen, terselenggaranya pengusahaan hotel 

yang bertanggung jawab, dan memberikan perlindungan atas kepentingan konsumen, 

masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan tujuan lainnya daripada penggolongan kelas 

hotel adalahu untuk menjadi pedoman teknis bagi calon investor (penanam modal), agar 

calon penghuni hotel dapat mengetahui fasilitas dan pelayanan yang akan diperoleh di suatu 

hotel, sesuai dengan golongan kelasnya. agar tercipta persaingan (kompetisi) yang sehat 

antara pengusahaan hotel dan agar tercipta keseimbangan antara permintaan (demand) dan 

penawaran (supply) dalam usaha akomodasi hotel. 

  Peran pemerintah sangat diharapkan dalam pembuatan regulasi pembangunan hotel, 

salah satunya terkait dengan pengklasifikasian hotel dan penetapan harga sewa kamar hotel. 

Penetapan harga yang tidak sesuai dengan kelas hotel dapat menimbulkan persaingan yang 

tidak sehat antar hotel. kebijakan tentang persaingan harus membuat mekanisme pasar 

menjadi lebih baik. Namun, kebijakan itu harus mengacu pada upaya untuk menciptakan 

industri yang lebih kompetitif. Walaupun pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pangandaran tidak dapat mengontrol secara terus menerus dinamika persaingan 

yang terjadi, akan tetapi pemerintah memiliki kewenangan memberikan imbauan hotel agar 

mematuhi tarif batas bawah mauapun tarif atas yang akan ditawarkan kepada calon 

wisatawan agar keadaan pasar berjalan dengan kondusif. 

  Selain itu penetapan harga sewa kamar hotel di Kabupaten Pangandaran juga 

berkaitan dengan penetapan pajak hotel yang ketentuan pengenaannya mengacu pada 

peraturan masing-masing daerah. Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak dapat 

melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk 

memberikan pelayanan dan pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah upaya yang 

dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil 
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maupun spiritual. Pembangunan Fasilitas umum dan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, 

sekolah, rumah sakit,  aspek pertahanan dan keamanan, subsidi pangan dan bahan bakar bagi 

masyarakat luas. kelestarian lingkungan hidup dan budaya, pengembangan alat transportasi 

massa, dan lain-lainnya.  

 

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran 

1.2.1. Maksud Maksud dari kegiatan:  

 

  Klasifikasi hotel dan penetapan harga sewa kamar hotel dilakukan adalah dalam 

rangka membuat acuan atau pedoman teknis bagi calon investor (penanam modal), agar 

tercipta persaingan (kompetisi) yang sehat antara pengusahaan hotel dan agar tercipta 

keseimbangan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) dalam usaha akomodasi 

hotel, bagi calon konsumen (tamu) agar dapat mengetahui kualitas produk dan pelayanan 

hotel dalam rangka pemenuhan kepuasan konsumen, terselenggaranya pengusahaan hotel 

yang bertanggung jawab, dan memberikan perlindungan atas kepentingan konsumen, 

masyarakat dan lingkungannya. Selain itu, kalsifikasi dan penetapan harga sewa kamar hotel 

dapat menjadi acuan dalam penetapan pajak bagi hotel dan restoran.  

.  

1.2.2. Tujuan  

  Adapun tujuan dari kegiatan klasifikasi hotel dan penetapan harga sewa kamar hotel 

adalah sebagai berikut:  

a. Mengidentifikasi sarana akomodasi yang ada di Kabupaten Pangandaran 

berdasarkan kelas hotel bintang dan non bintang 

b. Menetapkan harga sarana akomodasi yang ada di Kabupaten Pangandaran 

berdasarkan kelas hotel bintang dan non bintang 
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1.3. Lokasi  

  Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan Klasifikasi hotel dan penetapan harga sewa 

kamar hotel secara umum melingkupi wilayah Kabupaten Pangandaran terutama pada 

destinasi wisata unggulan Pantai Pangandaran.  
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BAB II KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Klasifikasi Hotel 

  Industri akomodasi mengalami tranformasi sangat cepat pada beberapa dekade ini. 

Perubahan ini terjadi seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi.  Namun demikian, 

layanan akomodasi yang utama adalah memberikan kamar sebagai tempat beristirahat, 

makanan dan pelayanan (Vallen, 2013). Secara mendasar hotel merupakan bangunan yang 

menawarkan kamar untuk tamu menginap, pengertian ini tidak dapat banyak memberikan 

gambaran spesific akan hotel karena saat ini banyak bermunculan alternatif tipe hotel dengan 

beragam bentuk berikut ditujukan bagi wisatawan yang berbeda pula (Ninemeier, 2005) 

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan definisi  

Usaha Hotel sebagai 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 (PERMEN 

No.53/HM.001/MPEK/2013). Usaha hotel memiliki beragam bentuk dengan tingkatan 

layanan yang berbeda-beda dengan dapat digolongkan berdasarkan klasifikasi.   

  Secara tradisional, klasifikasi hotel dapat dibedakan melalui ukuran, kelas, dan tipe.   

Menurut Ninemeier (2005) klasifikasi hotel dapat ditentukan dari faktor lokasi, harga dan 

ukuran. Namun demikian klasifikasi ini bukanlah sesuatu yang definitif, ataupun menjadi 

ukuran yang objektif. Tiap-tiap hotel dapat menggunakan beragam acuan ataupun hanya 

menerapkan beberapa acuan saja. Apapun bentuk acuan klasifikasi hotel, hal yang menjadi 

karakteristik properti akomodasi  yang paling umum digunakan pada seluruh hotel antara 

lain adalah  menekankan pada keamanan, kebersihan dan pelayanan. Hanya beberapa tamu 

yang mempertimbangkan hotel berdasarkan fisik kamar saja. Hal berikutnya adalah 

keramahan dan pelayanan, hal in dapat menjadi pertimbangkan tamu selain aspek fisik. 
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2.1.1 Hotel berdasarkan Ukuran 

  Jumlah kamar yang tersedia menjadi tolok ukur besarnya hotel. Hotel dengan dengan 

jumlah kurang dari 100 dapat dikatakan hotel kecil (small hotels). Hotel menengah atau 

medium hotel berkisar dengan jumlah kamar 100-300. Sedangkan hotel besar (large hotel) 

dengan kamar diatas 300 kamar. Jumlah kamar yang tersedia dapat pula dijadikan acuan 

jumlah karyawan yang diperlukan, sebagai contoh hotel budget dengan 80 kamar dapat 

mempekerjakan sebanyak minimal  0,25 karyawan atau sebanyak 20 orang. Hotel dengan 

kelas menengah dapat menggunakan ratio 0,5 hingga 1:1 dari jumlah kamar hotel. Hal ini 

sangat bergantung pada layanan yang ditawarkan oleh hotel. Sedangkan hotel besar dengan 

kategori full service dan memiliki banyak outlet membutuhkan ratio karyawan 1,5 dari 

jumlah kamar. 

 

2.1.2 Hotel Berdasarkan Tipe 

  Saat ini industri akomodasi merupakan salah satu bagian dari ceruk pasar (niche 

marketing) dengan segmen pasar yang beragam. Banyaknya bermunculan jenis hotel yang 

ada ditujukan guna memenuhi segemen pasar yang beragam.Apabila diklasifikasikan 

berdasarkan layanan jenis  hotel dapat dibedakan atas empat bagian yaitu Destination resort, 

Full service hotel, limited service hotel dan sleeping room (Steadmon, Charles E & 

Kasavana Michael L., 1988). Berikut definisi hotel berdasarkan tipe: 

1. Destination resort adalah jenis hotel yang menawarkan layanan mewah, dengan 

beragam outlet dari yang mahal hingga murah seperti fine dining hingga poolside 

snack bars. Hotel jenis ini juga menawarkan pelayanan tinggi dan ragam pilihan 

sarana rekreasi bagi tamunya seperti golf, spas, tennis, sarana aquatic atau aktivitas 

wisata lainnya tergantung target pasar yang dituju. Destination resort menawarkan  

lokasi dekat dengan pantai, pengunungan, ataupun daerah salju.  
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2. Full service hotels, adalah jenis hotel yang menyediakan tamu dengan pilihan  

produk makanan dan minuman, dengan ruang makan, ruang meeting dan banquet. 

Limitied service hotel, merupakan properti hotel yang menawarkan layanan makanan  

dan minuman secara terbatas atau bahkan tidak sama sekali hotel jenis ini dapat 

disebut juga dengan budget hotel. Jenis layanan hotel berikutnya adalah sleeping 

room atau disebut dengan akomodasi baracks style. Seperti wisma, guesthouse, 

sleeping compartement yang dapat digunakan para wisatawan di bandara. Properti 

jenis ini menawarkan layanan privasi ataupun kamar mandi yang dapat digunakan 

secara bersama. 

2.1.3 Hotel Berdasarkan Layanan 

 

  Beberapa ahli berpendapat bahwa layanan yang disediakan akan mempengaruhi 

klasifikasi hotel sehingga harga yang ditawarkan pun berbeda. Tingkatan ini menjadi alat 

ukur benefit atau keuntungan yang diperoleh tamu.Tingkatan layanan yang ditawarkan  oleh 

hotel sangatlah beragam tanpa melihat ukuran dan tipe hotel. Pada umumnya harga kamar 

yang ditawarkan oleh hotel sudah termasuk dengan pelayanan yang diberikan (Steadmon, 

Charles E & Kasavana Michael L., 1988). Sehingga muncullah berbagai jenis hotel yang 

terbagi ke dalam kategori hotel mewah atau luxury, hotel tingkat atas upscales hotel, hotel 

kelas menengah midscale hotel, economy atau budget hotel (Ninemeier, 2005). Secara 

layanan definisi hotel-hotel  dapat dibatasi sebagai berikut: 

 

1. Luxury Hotel, properti akomodasi yang menawarkan layanan mewah dengan seluruh 

amenities yang ada pada kategori upscales hotel dan tambahan fitur layanan 

pembeda dari hotel-hotel lainnya. Hotel jenis ini mencakup produk dan layanan 

terbaik dengan tingkat tertinggi dan tamu mau membayar layanan premium.  
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2. Upscales hotel menawarkan seluruh amenities yang ada pada midscales hotel, 

menyediakan seluruh  layanan khusus seperti gift-shop, layanan concierge, sarana 

olahraga dan gym, room-service layanan laundry atau cleaning service dan berbagai 

layanan tamu lainnya. Hotel dengan layanan ini biasanya terletak pada area pantai. 

3. Midscale Hotel, merupakan properti akomodasi yang menawarkan makan tiga kali 

dalam sehari, lounge, kolam renang dam layanan meeting dan  ruang banquet yang 

terbatas. Sangat sulit mengklasifikasikan hotel berdasarkan harga karena sangat 

dipengaruhi oleh lokasi dan letak secara geografi.  

4. Economy atau Budget Hotel, yakni hotel yang memberikan layanan terbatas baik 

makanan dan fasilitas. Hotel dengan kategori ini ada yang memiliki ruang meeting 

ataupun tidak. Harga yang ditawarkan pun lebih terjangkau.  

 

2.1.4 Hotel Berdasarkan Bintang (Rating System) 

  Klasifikasi hotel berdasarkan bintang atau rating system memberikan acuan harga 

kamar bagi pengusaha hotel. Umumnya wisatawan dan kosumen menggunakan acuan rating 

dalam membuat keputusan menginap di hotel. Pada beberapa negara, sistem ini diatur oleh 

pemerintah dan ada juga yang dikelola oleh pihak swasta. Di Indonesia sendiri, klasifikasi 

hotel berdasarkan bintang tercantum dalam Permen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif  No. PM 53/HM.001/MPEK/2013 tentang standar usaha hotel. Setiap usaha hotel 

hotel wajib memiliki sertifikat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Terdapat dua 

jenis hotel yaitu Hotel Bintang dan Nonbintang.  Jenis hotel bintang terdiri dari kelas hotel 

bintang satu hingga bintang lima. Sedangkan hotel non bintang tidak memiliki 

penggolongan hotel atau disebut dengan hotel melati. Standar Usaha Hotel mencakup tiga 

(3) aspek utama yaitu 1).produk; 2). pelayanan; dan 3). pengelolaan. 
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  Penilaian standar usaha hotel mencakup persyaratan dasar, kriteria mutlak dan 

kriteria tidak mutlak. Persyaratan dasar terdiri dari tanda daftar usaha pariwisata, kelaikan 

fungsi bangunan gedung, keterangan laik sehat dan kaikkan kualitas air.Kriteria mutlak 

meliputi unsur-unsur  dari produk, pelayanan dan pengelolaan yang wajib dipenuhi sebagai 

pesyaratan penggolongan hotel bintang maupun nonbintang. Apabila kriteria mutlak tidak 

dapat dipenuhi maka penilaian terhadap penggolongan kelas hotel baik bintang dan 

nonbintang tidak dapat dilakukan sampai dengan pengusaha memenuhi kriteria mutlak yang 

dimaksud.Sedangkan kriteria tidak mutlak  adalah kondisi akan menentukan pada golongan 

kelas mana hotel tersebut berada.  Sama halnya dengan kriteria mutlak, pada kriteria non 

mutlak  terdiri dari produk, pelayanan dan pengelolaan dengan unsur-unsur pemenuhan yang 

lebih. terperinci. Semakin tinggi bintang hotel maka akan semakin banyak unsur-unsur yang 

harus dipenuhi. Hasil  penilaian assemen lapangan  terhadap unsur-unsur yang menjadi 

syarat mutlak dan tidak mutlak tersebut kemudian dijumlahkan dan dikatergorikan dalam 

rentang nilai untuk menentukan golongan bintang hotel tersebut. 

Klasifikasi hotel berbintang tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut:  

a. Hotel bintang satu, dengan konsep sebagai berikut: jumlah kamar standar minimal 

15 kamar dan semua kamar dilengkapi kamar mandi didalam, ukuran kamar 

minimum termasuk kamar mandi 20 m2 untuk kamar double dan 18 m2 untuk kamar 

single, ruang public luas 3m2 x jumlah kamar tidur tidur, minimal terdiri dari lobby, 

ruang makan (> 30m2 ) dan bar dan pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan 

barang berharga. B 

b. Hotel bintang dua, dengan konsep sebagai berikut: jumlah kamar standar minimal 

20 kamar (termasuk minimal 1 suite room, 44 m2 ), ukuran kamar minimum 

termasuk kamar mandi 20m2 untuk kamar double dan 18 m2 untuk kamar single, 

ruang public luas 3m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari lobby, ruang makan 



17 

 

(>75m2 ) dan bar san pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berhargam 

penukaran uang asing, postal service, dan antar jemput.  

c. Hotel bintang tiga, dengan konsep sebagai berikut: jumlah kamar minimal 30 kamar 

(termasuk minimal 2 suite room, 48m2 ), ukuran kamar minimum 11 termasuk kamar 

mandi 22m2 untuk kamar single dan 26m2 untuk kamar double, ruang publik luas 

3m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari lobby, ruang makan (>75m2 ) dan 

bar dan pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga, penukaran 

uang asing, postal service dan antar jemput.  

d. Hotel bintang empat, dengan konsep sebagai berikut: jumlah kamar minimal 50 

kamar (temrasuk minimal 3 suite room, 48 m2 ), ukuran kamar minimum termasuk 

kamar mandi 24 m2 untuk kamar single dan 28 m2 untuk kamar double, Ruang 

public luas 3m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari kamar mandi, ruang 

makan (>100 m2 ) dan bar (>45m2 ), pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan 

barang berharga, penukaran uang asing, postal service dan antar jemput, fasilitas 

penunjang berupa ruang linen (>0,5m2 x jumlah kamar), ruang laundry (>40m2 ), 

dry cleaning (>20m2 ), dapur (>60% dari seluruh luas lantai ruang makan) dan 

fasilitas tambahan : pertokoan, kantor biro perjalanan, maskapai perjalanan, 

drugstore, salon, function room, banquet hall, serta fasilitas olahraaga dan sauna.  

e. Hotel bintang lima, dengan konsep sebagai berikut: jumlah kamar minimal 100 

kamar (termasuk mminimal 4 suite room, 58m2 ), ukuran kamar minimum termasuk 

kamar mandi 26 m2 untuk kamar single dan 52m2 untuk kamar double, ruang public 

luas 3m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari lobby, ruang makan (>135m2 ) 

dan bar (>75m2 ), pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga, 

penukaran uang asing, postal service dan antar jemput, fasilitas penunjang berupa 

ruang linen (>0,5m2 x jumlah kamar), ruang 12 laundry (>40m2 ), dry cleaning 
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(>30m2 ), dapur (>60% dari seluruh luas lantai ruang makan), fasilitas tambahan: 

pertokoan, kantor biro perjalanan, maskapai perjalanan, drugstore, salon, function 

room, banquet hall, serta fasilitas olahraaga dan sauna.  

f. Hotel non bintang adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian 

bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap, 

makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan 

belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang tetapi telah memenuhi 

kriteria sebagai hotel melati yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Daerah 

(Diparda). 

2.1.5 Hotel Berdasarkan Bangunan 

Pembagian Hotel Berdasarkan Bentuk Bangunan Hotel juga memiliki berbagai bentuk atau 

struktur bangunan sehingga hotel menurut bentuknya dapat dibagi menjadi :  

1. Pondok wisata, biasa lebih dikenal dengan istilah guest house, dimana pemilik 

mempergunakan Sebagian dari rumah tempat tinggalnya untuk penginapan dengan 

bayaran tertentu 

2. Cottage, bangunan cottage biasa terletak dekat dengan kolam, pinggir danau, atau 

pantai, sehingga suatu cottage biasa memiliki fasilitas tambahan, misalnya 

peminjaman sepeda, tempat pemancingan, dan lain sebagainya.  

3. Motel atau motor hotel, bangunan yang bertingkat dua, diatas sebagai kamar, dan 

dibawah sebagai garasi mobil. Dapat ditemukan di pinggir jalan tola tau perbatasan 

kota. 
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2.2 Penetapan Harga Kamar 

  Penetapan harga kamar hotel bukanlah hal yang mudah bagi manajemen hotel. 

Apabila harga kamar terlalu rendah maka tidak akan menutup operasional hotel, begitu pula 

sebaliknya apabila terlalu tingga maka tamu tidak akan datang menginap. Penentuan harga 

kamar merupakan alat dasar guna memaksimalkan proses dalam memperoleh pendapatan 

(Revenue management) dan  akan berdampak pada keuntungan yang akan diperoleh (Cheng 

et al., 2011; El Haddad et al., 2008). Harga jual kamar dapat menjadi tolok ukur  bagi kualitas 

dan nilai sebuah hotel. Setiap harga kamar yang ditetapkan melalui strategi harga akan 

meningkatkan harga rata-rata kamar (average daily rate) dan menjadi acuan keuntungan 

hotel (Collins, 2006).  

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga kamar hotel antara lain 

permintaan dan penawaran, beban biaya, tingkat layanan, kompetitor, target pasar dan lokasi 

dimana hotel tersebut berada. Penetapan harga kamar harus mencakupi dua komponen 

utama; yang pertama, memenuhi seluruh biaya dan cukup untuk dapat mengembalikan 

modal usaha. Kedua, harga harus dapat menarik tamu untuk datang (Vallen, 2013). Oleh 

karena itu penetapan harga sangat dipengaruhi oleh banyak faktor dan dapat dikatakan 

merupakan seni dan juga merupakan bagian dari ilmu (Nagle and Holden, 1995) 

 

2.2.1 Pendekatan Penentuan Harga Kamar (Room Rate Fixation) 

Ada beberapa pendekatan dalam menentukan strategi penetapan harga kamar. Pada 

penelitian ini penulis berfokus pada tiga pendekatan yaitu  harga kamar berdasarkan pasar  

(market based pricing) dan harga kamar berdasarkan nilai (value-based strategy, dan 

berdasarkan biaya (cost based pricing). 
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1. Harga kamar berdasarkan pasar (market-driven pricing)  

Penentuan harga kamar yang  digerakkan oleh pasar dimana harga disesuaikan dengan 

persepsi dan level pangsa pasar yang ditargetkan (Collins, 2006).  Beberapa metode umum 

dalam menentukan harga berdasarkan pasar antara lain dipengaruhi oleh kompetisi dengan 

mempelajari berapa harga terendah yang ditawarkan oleh kompetitor. Berikutnya adalah 

mempelajari toleransi pasar (market tolerance) harga ditentukan oleh kemampuan 

konsumen dalam membayar sejumlah produk tersebut dan harga yang pantas dibayarkan 

ditawarkan. Paket makan (meal plan) yang ditawarkan berikut harga dengan harga kamar 

juga mempengaruhi harga kamar, begtu pula dengan kondisi hotel pada periode tertentu 

seperti low atau high season  

2. Harga Kamar berdasarkan Nilai (Value-Based strategy) 

Strategi pendekatan harga berbasis nilai,  merupakan kebalikan dari penetapan harga 

berbasis biaya. Daripada memulai dengan acuan  produk kemudian menentukan harga yang 

tepat untuk produk tersebut, penentuan harga berbasis nilai dimulai sebelum investasi 

dilakukan. Produk dirancang dan diproduksi dalam upaya memenuhi target kinerja biaya 

yang diminta oleh pelanggan. Melalui pendekatan ini, konsumen diberikan nilai akan 

produk. Oleh karena itu sangat diperlukan peran dari bagian sales & marketing guna 

meningkatkan kesediaan tamu untuk membayar dengan harga yang sesuai dan 

mencerminkan produk tersebut. Melalui strategi berbasis nilai, sebuah hotel mencoba untuk 

memaksimalkan diferensiasi atau perbedaan antara nilai yang diciptakan untuk pelanggan 

dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan peran penetapan harga adalah untuk 

memastikan bahwa perusahaan menyadari imbalan yang adil, dalam bentuk pendapatan, 

sebagai imbalan untuk menciptakan nilai bagi tamu mereka dengan biaya minimal (Nagle 

dan Holden, 1995). 
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  Tantangan yang sering dihadapi ketika menerapkan harga berbasis nilai berkaitan 

dengan kemauan dan kemampuan pada kelompok konsumen yang berbeda agar mau 

membayar dengan harga yang berbeda pula untuk produk tertentu. Salah satu metode yang 

digunakan oleh sales & marketing dalam mengatasi tantangan ini dengan menetapkan harga 

yang tersegmentasi. Dalam upaya memaksimalkan pendapatan, hotel hanya akan 

menawarkan harga (rack rates) yang lebih tinggi dan harga perusahaan  (corporate rates) 

saat permintaan hotel sedang tinggi, sementara kamar dengan potongan harga akan 

ditawarkan selama permintaan rendah periode dalam upaya untuk merangsang permintaan 

(Shaw, 1984) 

3. Harga kamar berdasarkan Biaya (Cost Based Pricing)  

Penentuan  harga kamar berbasis biaya dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa harga 

yang ditetapkan dapat menutup biaya produksi dan mencapai keuntungan yang diinginkan. 

Meskipun demikian, sangat sulit menentukan harga yang tepat karena tiap unit biaya 

berfluktuasi dengan jumlah penjualan. Hal ini sering menimbulkan harga yang berlebihan 

pada pasar yang lemah ataupun harga terlalu dibawah pasar sedangkan permintaan tinggi 

sehingga acuan ini bukanlah  strategi yang bijak. Menentukan harga kamar berdasarkan 

biaya dapat menggunakan dua teknik pendekatan yang umum digunakan  yakni Rule of 

thumb dan Hubbart Formula (Vallen, 2013) dan analisis titik impas (Break event point 

analysis). 

Rule of Thumb mengasumsikan 1 Dollar dari tiap seribu dollar yang dikeluarkan dalam 

konstruksi  hotel. Sebagai contoh hotel ‘X’ menghabiskan 100.000.000 untuk membangun 

hotel maka harga kamar hotel tersebut sebesar 100.000. Pendekatan ini tanpa 

mempertimbangkan inflasi, kompetisi dan beban biaya, depresiasi aset dan Return of 

Investment (RoI). Begitu pula dengan biaya yang digunakan untuk membuat outlet-outlet 

F&B. Pendekatan Rule of Thumb hanya mempertimbangkan biaya kamar. 
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Pendekatan berikutnya adalah Hubbart Formula yang pertama kali ditemukan pada tahun 

1950-an. Hubbart formula menggunakan metode secara ilmiah dalam  Penentuan harga 

kamar.  Pendekatan ini dilakukan melalui enam tahapan. Langkah pertama; menghitung 

total investasi yang terdiri dari modal dan pinjaman, langkah kedua adalah menghtiung 

biaya (total expense) termasuk biaya operasional, pajak, asuransi danbunga pinjaman dan 

depresiasi. Langkah ketiga; menghitung pendapatan kotor operasional (Gross operating 

Revenue) dengan menjumlahkan total biaya (total expenses) dan RoI. Langkah ke empat; 

menetapkan  pendapatan yang dihasilkan oleh penjualan kamar (revenue generated by room 

sales). Langkah kelima; menghitung total kamar yang tersedia selama satu tahun (total 

room available) dikalikan dengan jumlah hari dalam setahun. Langkah ke enam; 

menghitung harga rata-rata kamar (average daily rate) dengan membagi jumlah pendapatan 

yang dihasilkan oleh kamar dengan jumlah kamar yang tersedia 

 

2.2.2 Analisis titik impas atau Break Event Point Analysis  

  Analisis titik impas atau Break Event Point Analysis merupakan analisis perhitungan 

harga kamar  berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh hotel, yakni dengan menganalisa titik 

keseimbangan agar hotel tidak mengalami kerugian. Penentuan harga dengan metode ini 

dilakukan dengan ditemukannya tingkat hunian hotel sehingga diketahui tercapainya titik 

impas dengan rumus total tariff dibagi dengan total revenue pada periode tertentu kemudian 

dikalikan persentase okupansi hotel. 

 

Berikut Langkah-langkah analisis titik impas: 

1. Menentukan jumlah kamar yang terjual dalam tahun tertentu 

Occupied room = room x % occupancy x days in period 

2. Menentukan harga rata-rata penjualan kamar (average room rate) 

 

ARR =          Total Revenue of Period  

             Room x % occupancy x days in period 
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3. Menghitung rata-rata tingkat hunian kamar (Single occupancy dan double 

occupancy) 

- Single occupancy  

Occupancy =    jumlah kamar terjual dalam 1 tahun  x 100%  

                                  Jumlah kamar yang tersedia 

- Double Occupancy 

Occupancy = jumlah tamu dalam 1 thn – jumlah kamar yang tersedia  x 100% 

                                    jumlah kamar yang terjual 

 

4. Menghitung jumlah kamar yang terjual per hari 

No of room = % occupancy x rooms 

Single occupancy = % single occupancy x no of room 

Double occupancy = % double occupancy x no of room 

 

5. Menganalisis harga jual kamar 

Tariff of room = % occupancy x no of room x average room x days 

 

6. Menganalisis tarif titik impas (Break Event Point) kamar  

BEP =         Total Tariff          x % Occupancy 

           Total revenue for period 
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2.3  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Alur Penelitian 
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  Beberapa pendekatan diatas sangatlah rasional dalam penentuan harga, meskipun 

demikian antara satu dan lainnya memilikinya kekurangan dan kelebihan masing-masing. 

Tiap-tiap manajemen dan pembuat kebijakan dapat menyesuaikan dengan situasi dan 

kondisi pada lokasinya masing-masing. Adanya kemajuan teknologi pada sektor hotel, 

memberikan kontribusi dan memudahkan mengambil keputusan dalam menetapkan harga 

kamar. Dimana teknologi dapat menampilkan data harga kamar dari hotel-hotel kompetitor 

secara ‘real time’ dan lebih transparan. Hal ini akan mempengaruhi pesepsi konsumen akan 

harga dan kualitas hotel hotel (Vives, 2018). 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan memaparkan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini. 

Pembahasan mengenai metodologi dipaparkan dalam tujuh subbab, mencakup pendekatan 

penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, metode dan teknik 

pengumpulan data, metode dan teknik analisis data, serta metode dan teknik penyajian hasil 

analisis data. 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk  melakukan klasifikasi hotel dan penetapan harga sewa 

kamar baik hotel bintang maupun hotel non bintang. Untuk mencapai tujuan penelitian 

tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif 

merupakan pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan 

berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Metode deduktif sering digambarkan 

sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum menuju khusus. Penelitian ini 

difokuskan pada pengklasifikasian kelas hotel dan penetapan harga sewa kamar, sehingga 

merupakan salah satu jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menghasilkan 

deskripsi dan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat-

sifat dan hubungan antar fenomena yang dikaji (Caldas, 2003; Veal, 2017). Metode 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, yang digunakan 

untuk mengidentifikasi aspek produk, pelayanan maupun pengelolaan untuk menentukan 

kelas hotel dan analisis break event point untuk menentukan harga sewa kamar hotel.  
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3.2 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini mengacu pada perwilayahan pariwisata Kabupaten 

Pangandaran.  

 

 

Gambar 3. 1 Peta Lokasi Penelitian 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

3.3.1 Jenis Data Penelitian 

 

Data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian 

analisis atau kesimpulan yang dapat berupa data kualitatif, kuantitatif dan lapangan. Data 

kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka yang diperoleh dari rekaman, 

pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis, sementara data kuantitatif adalah data 

berbentuk angka yang diperoleh dari perhitungan data. Data lapangan adalah kumpulan data 

yang diperoleh dengan cara melakukan pengukuran langsung atau yang diperoleh dengan 

cara melakukan pengukuran langsung di lapangan (Kbbi.web.id, 2020). 
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Data kualitatif dalam penelitian ini akan diperoleh dari wawancara secara langsung 

dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Persatuan Hotel dan 

Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran, dan pengelola sarana akomodasi baik 

hotel bintang dan non bintang di sekitar wilayah wilayah parwisata Kabupaten Pangandaran. 

Data kuantitatif dalam penelitian ini bersumber dari data statistik dari Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Pangandaran; dan data hasil observasi dengan melakukan 

pengamatan ke berbagai sarana akomodasi di Kabupaten Pangandaran.  

3.3.2 Sumber Data Penelitian 

 

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. Sumber data yang dibutuhkan mengacu kepada tujuan penelitian, yaitu untuk 

mengklasifikasikan dan menetapkan harga sewa kamar hotel. Sumber data yang dibutuhkan 

pada sasaran pertama yaitu data sarana akomodasi di wilayah Kabupaten Pangandaran, data 

hunian hotel dan data fasilitas hotel.  

Tabel 3. 1 Kebutuhan Data Klasifikasi Hotel Bintang 

 

PENDEKATAN NO INDIKATOR 

Aspek Produk 

1 Bangunan 

2 Penanda Arah (signage) 

3 Taman (Landscape) 

4 Parkir  

5 Lobby 

6 Front Office 

7 Pusat layanan bisnis (Business Center) 

8 Area Belanja (Shopping Arcade) 

9 Lift 

10 Toilet Umum (Public Rest Room) 

11 Koridor/ Selasar 

12 Fasilitas makan dan minum (Food and beverage outlets 

13 Public Bar 

14 Kamar Tidur Tamu 

15 Kamar Mandi Tamu 



29 

 

PENDEKATAN NO INDIKATOR 

16 Sarana Olah raga; rekreasi dan kebugaran 

17 Ruang Rapat 

18 
Ruang Perjamuan/ function room (tidak berlaku untuk hotel 

resort) 

19 Dapur 

20 Specialty Kitchen 

21 Binatu 

22 Area Penerimaan Barang 

23 Daerah Penyimpanan (Storage) 

24 Area Tata Graha 

25 Ruang Pemeriksaan Kesehatan 

26 Ruang Karyawan 

27 Kantor 

28 Keamanan 

29 Utilitas 

30 Pengelolaan Limbah 

31 Perawatan dan Perbaikan Peralatan 

Aspek Layanan 

32 Kantor Depan 

33 Tata Graha 

34 Binatu 

35 Makan dan Minum 

36 Speciality Restaurant 

37 Room Service 

38 Public Bar 

39 Ruang Rapat 

40 Ruang Perjamuan 

41 Pusat layanan bisnis (business center) 

42 Olah Raga. Rekreasi dan Kebugaran 

43 Keamanan 

44 Kesehatan 

45 Jam Operasional 

Aspek Pengelolaan 

46 Organisasi 

47 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

48 Program Kemitraan 

49 Program Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan 

50 Sumber Daya Manusia (SDM) 

 

Sumber: Permen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  No. PM  

53/HM.001/MPEK/2013 tentang standar usaha hotel 
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Tabel 3. 2 Kebutuhan Data Klasifikasi Hotel Non Bintang 

PENDEKATAN NO INDIKATOR 

Aspek Produk 

1 Bangunan 

2 Area Penerima Tamu 

3 Toilet Umum 

4 Kamar Tidur Tamu 

5 Kamar mandi Tamu 

6 Area Makan dan Minum 

7 Area Tata Graha 

8 Ruang Karyawan 

9 Kantor 

10 Utilitas 

11 Pengelolaan Limbah 

Aspek Layanan 

12 Kantor Depan 

13 Makan dan minum 

14 Tata Graha 

15 Keamanan 

16 Kesehatan 

Aspek Pengelolaan 

17 Pemeliharaan kesehatan dan Lingkungan 

18 

Program Pemeliharaan dan Perbaikan 

Peralatan 

19 Sumber Daya Manusia 

 

 

Sumber: Permen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  No. PM 

53/HM.001/MPEK/2013 tentang standar usaha hotel 
 

Tabel 3. 3 Kebutuhan Data Klasifikasi Pondok Wisata 

ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 

PRODUK 

A. Bangunan 

Rumah Tinggal 

1 

Memiliki paling sedikit 1 (satu)  kamar dan 

paling banyak 5 (lima) kamar yang khusus 

untuk disewakan. 

2 
Sirkulasi udara dan pencahayaan yang 

cukup. 

B. Kamar Tidur 

3 

Kondisi yang bersih dan terawat dilengkapi 

dengan: 

a.      kunci kamar; 

b.      kaca rias; 

c.      lemari atau tempat meletakan 

pakaian; 

d.      lampu penerangan; dan 

e.      tempat sampah. 

4 

Tempat  tidur tertata dengan rapi dilengkapi 

dengan: 

a.      bantal dengan sarungnya; dan 
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ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 

b.      sprei. 

C. Fasilitas 

Penunjang 

5 

Papan nama dengan tulisan yang terbaca dan 

dipasang pada tempat yang terlihat dengan 

jelas. 

6 

Kamar mandi dilengkapi dengan: 

a.        gantungan handuk; 

b.        tempat sampah; 

c.        kloset duduk atau jongkok; 

d.        tempat penampungan air; 

e.        saluran  pembuangan  air yang 

lancar; dan 

f.         air bersih yang mencukupi 

sesuai dengan jumlah kamar atau tamu yang 

menginap. 

7 

Dalam hal tersedia peralatan makan dan 

minum, maka berada dalam kondisi bersih 

dan aman bagi tamu. 

8 Tersedia air minum. 

D.Dapur 

9 Kondisi dalam keadaan bersih dan terawat. 

10 
Dilengkapi peralatan dapur yang bersih, 

terawat dan berfungsi dengan baik. 

11 
Dilengkapi bak tempat cuci yang bersih dan 

terawat. 

12 
Dilengkapi saluran pembuangan limbah 

yang berfungsi dengan baik. 

13 Dilengkapi tempat sampah tertutup. 

14 

Tersedia air bersih yang diperlukan untuk 

membersihkan peralatan dapur serta 

peralatan makan dan minum. 

PELAYAN

AN 

Tata Cara 

Pelayanan 

Sederhana 

1

5 
Pemesanan kamar. 

1

6 
Pencatatan identitas tamu. 

1

7 
Pembayaran secara tunai dan/atau nontunai. 

1

8 

Pembersihan lingkungan bangunan rumah 

tinggal 

1

9 
Pembersihan kamar tamu. 

2

0 
Keamanan dan kenyamanan tamu. 

2

1 
Penanganan keluhan tamu. 
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ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 

22 

Pemberian informasi tertulis secara 

sederhana yang meliputi: 

a. harga sewa kamar; 

b.       tempat pelayanan kesehatan terdekat; 

c.        fasilitas umum terdekat; 

d.       daya tarik wisata setempat; dan/atau 

e.       nilai dan budaya lokal. 

PENGELO

LAAN 

A. Tata Usaha 

2

3 

Area khusus dalam rumah tinggal untuk 

keperluan administrasi, dilengkapi fasilitas 

penunjang yang sederhana. 

2

4 

Pengadministrasian pencatatan data identitas 

tamu. 

B. 

Keamanan dan 

Keselamatan 

2

5 

Tersedia petunjuk tertulis untuk menghindari 

terjadinya kebakaran atau keadaan darurat 

lainnya. 

2

6 

Memiliki peralatan Pertolongan Pertama 

Pada Kecelakaan (P3K). 

C. Sumber 

Daya Manusia 

2

7 

Menerapkan unsur Sapta Pesona, meliputi; 

aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan 

kenangan. 

2

8 

Mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan 

pengelolaan yang diselenggarakan oleh unsur 

pemerintah. 

 
Sumber: Permen Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata 

 

  Jenis data yang dibutuhkan pada sasaran pertama yaitu klasifikasi hotel bintang dan 

non bintang dan pondok wisata, yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. 

Lebih lanjut kebutuhan data sasaran kedua, yaitu penetapan harga sewa kamar yang 

dilakukan dengan mengukur Break Event Point  (BEP) dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 3. 4 Kebutuhan Data Penetapan Harga 

PENDEKATAN NO INDIKATOR 

Analisis Break Even Point 

1 Identitas Hotel 

2 Data Hunian Hotel 

3 Persyaratan Hotel Bintang dan Non Bintang 

 

Sumber: Adaptasi berbagai sumber  
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3.4 Instumen Penelitian  

 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman 

obervasi, dan pedoman wawancara,. Data primer menggunakan instrument penelitian 

pedoman observasi dan pedoman wawancara. Sedangkan data sekunder menggunakan 

instrument penelitian dokumentasi. Observasi ke lokasi penelitian bertujuan untuk 

mendapatkan data relevan sesuai sasaran penelitian yang telah ditentukan. Aktivitas 

wawancara dan kuesioner dilakukan pada informan secara tatap muka dan tanya jawab, baik 

itu melalui media daring atau datang langsung/ observasi ke lokasi penelitian. Sementara 

itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data secara tidak langsung terkait kebutuhan 

data dari berbagai sumber.  
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3.5 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Data primer didapatkan melalui metode observasi, dan wawancara. Lebih lanjut penjelasan 

metode dan teknik pengumpulan data dijelaskan sebagai berikut. 

Tabel 3. 5 Jenis Kebutuhan Data Klasifikasi Dan Penetapan Harga Sewa Kamar Hotel 

Data Instrumen Metode Teknik 

Primer Observasi Observasi Perekaman dan 

pemetaan 

Wawancara Terstruktur dan 

mendalam 

Perekaman dan 

pencatatan 

Sekunder Dokumentasi Primer dan sekunder Perekaman dan 

pencatatan 
 

1) Observasi dilakukan pada sarana akomodasi di wilayah pariwisata Kabupaten 

Pangandaran. Dilakukan juga observasi ke pemangku kepentingan terkait untuk 

mendapatkan sumber data primer dalam mendukung sasaran penelitian. Fokus 

pengamatan tersebut adalah klasifikasi hotel dan penetapan harga yang sudah 

berlangsung terjadi di sarana akomodasi Kabupaten Pangandaran.  

2) Wawancara dilakukan tatap muka dan melalui media daring antara peneliti dan informan 

dengan menggunakan metode wawancara terstruktur (structured interview) dan 

wawancara mendalam (in-depth interview). Wawancara yang peneliti akan lakukan 

terkait klasifikasi hotel dan penetapan harga yang sudah berlangsung pada sarana 

akomodasi di Kabupaten Pangandaran. Wawancara dilakukan kepada Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia 

(PHRI) Kabupaten Pangandaran, dan pengelola sarana akomodasi baik hotel bintang dan 

non bintang di sekitar wilayah wilayah parwisata Kabupaten Pangandaran.  

3) Pemanfaatan dokumen dilakukan pada pada dokumen primer yang didapatkan secara 

langsung di lokasi studi serta dokumen sekunder yang didapatkan secara tidak langsung. 

Dokumen primer mencakup data hunian hotel, aspek produk, pelayanan dan pengelolaan 
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hotel. Sementara dokumen sekunder atau desk study mencakup data sarana akomodasi 

yang berada di wilayah pariwisata Kabupaten Pangandaran. Teknik pengumpulan data 

yang diterapkan pada penelitian ini bertujuan untuk menunjang metode pengumpulan 

data yang telah dijelaskan di atas, mencakup teknik perekaman, dan pencatatan. 

3.6 Metode dan Teknik Analisis Data 

Tujuan dari metode dan teknik analisis data yaitu untuk menyederhanakan seluruh 

data yang terkumpul, menyajikan secara sistematik, kemudian mengolah, menafsirkan, dan 

memaknai data tersebut. Metode Analisis untuk penelitian ini adalah metode analisis data 

kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan pada data yang didapat melalui observasi, dan 

wawancara. 

3.7 Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis Data 

Data dan informasi yang telah didapatkan, dinilai, dan dianalisis selanjutnya 

disajikan menggunakan prosedur analisis kualitatif yang mencakup tahapan: 

1) Reduksi data 

Pada tahap reduksi data, data laporan pengamatan dan interaksi selama berada di 

lapangan dianggap sebagai bahan mentah yang selanjutnya disingkat dan disusun lebih 

sistematis serta ditonjolkan pokok-pokok penting dengan tujuan agar dapat dikendalikan 

dan tetap menjaga kelengkapan data dan informasi. Melalui reduksi data, akan 

didapatkan gambaran persoalan yang lebih tajam dan mempermudah dalam 

menemukenali data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini, pemilihan dan penyeleksian 

data sesuai aspek-aspek atau pendekatan-pendekatan klasifikasi dan penetapan harga 

sewa kamar hotel. 
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2) Penyajian data 

Tahapan penyajian data merupakan pengorganisasian kembali data agar dapat terlihat 

sosok/ bentuk data yang utuh. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data dilakukan melalui berbagai bentuk seperti grafik, tabel, uraian 

singkat, foto, dan gambar sejenisnya yang lebih banyak digunakan adalah teks naratif. 

Pengorganisasian dilakukan dengan menyandingkan data kepada elemen dan aspek pada 

teori dan konsep. 

3) Penarikan kesimpulan/ verifikasi  

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang 

proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses 

pengumpulan data dalam menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan 

dan dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Penarikan kesimpulan 

secara kualitatif akan dilengkapi melalui pemberian nilai sebagai representasi dari 

simpulan secara kulitatif, baik dalam penarikan kesimpulan sementara maupun 

kesimpulan akhir. Hal tersebut dimaksudkan agar keluaran data kualitatif tidak 

menimbulkan multi persepsi serta dapat memudahkan pengkomunikasian hasil peneliti.  
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BAB IV KLASIFIKASI STANDAR USAHA HOTEL BINTANG, NON BINTANG, DAN 

PONDOK WISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN 

 

 

4.1 Hotel Bintang 3 

  Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kabupaten Pangandaran, dari 224 jasa 

akomodasi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pangandaran, hotel dengan standar kelas 

tertinggi adalah hotel bintang 3 . Hasil Observasi yang dilakukan pada sampel hotel bintang 

3  di Kabupaten Pangandaran untuk menentukan standar usaha hotel bintang melalui aspek 

produk, pelayanan, dan pengelolaan, tersaji dalam tabel di bawah ini: 

 

Tabel 4. 1 Penilaian Standar Usaha Hotel Berbintang Pada Hotel Bintang 3 

PENDEKATAN NO INDIKATOR NILAI 

Aspek Produk 

1 Bangunan 8 

2 Penanda Arah (signage) 8 

3 Taman (Landscape) 4 

4 Parkir  7 

5 Lobby 15 

6 Front Office 15 

7 Pusat layanan bisnis (Business Center) 3 

8 Area Belanja (Shopping Arcade) 1 

9 Lift 6 

10 Toilet Umum (Public Rest Room) 21 

11 Koridor/ Selasar 12 

12 Fasilitas makan dan minum (Food and beverage outlets 28 

13 Public Bar 5 

14 Kamar Tidur Tamu 73 

15 Kamar Mandi Tamu 32 

16 Sarana Olah raga; rekreasi dan kebugaran 1 

17 Ruang Rapat 3 

18 
Ruang Perjamuan/ function room (tidak berlaku untuk 

hotel resort) 

9 

19 Dapur 38 

20 Specialty Kitchen 23 

21 Binatu 2 

22 Area Penerimaan Barang 6 

23 Daerah Penyimpanan (Storage) 13 

24 Area Tata Graha 12 

25 Ruang Pemeriksaan Kesehatan 5 

26 Ruang Karyawan 14 

27 Kantor 3 
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PENDEKATAN NO INDIKATOR NILAI 

28 Keamanan 3 

29 Utilitas 12 

30 Pengelolaan Limbah 6 

31 Perawatan dan Perbaikan Peralatan 3 

Skor 391 

Aspek Layanan 

32 Kantor Depan 31 

33 Tata Graha 12 

34 Binatu 3 

35 Makan dan Minum 12 

36 Speciality Restaurant 15 

37 Room Service 9 

38 Public Bar 9 

39 Ruang Rapat 3 

40 Ruang Perjamuan 3 

41 Pusat layanan bisnis (business center) 3 

42 Olah Raga. Rekreasi dan Kebugaran 3 

43 Keamanan 3 

44 Kesehatan 3 

45 Jam Operasional 3 

Skor 112 

Aspek Pengelolaan 

46 Organisasi 12 

47 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 25 

48 Program Kemitraan 3 

49 Program Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan 2 

50 Sumber Daya Manusia (SDM) 11 

Skor 53 

TOTAL SKOR 556 

 

  Hasil pengolahan data menunjukan bahwa sampel hotel bintang 3  yang diobservasi 

mendapatkan skor sebesar 556 melalu penilaian pada aspek produk, pelayanan dan 

pengelolaan. Berdasarkan data tersebut, untuk mengetahui kesesuaian kelas bintang, perlu 

dilakukan pengukuran melalui kelas interval, seperti yang tercantum dalam  Peraturan 

Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 

Pm.53/Hm.001/Mpek/2013 Tentang Standar Usaha Hotel sebagai berikut: 

Penilaian Hotel Bintang menggunakan rentang nilai sebagai berikut:  

a. ≥ 936 untuk kelas hotel bintang lima; 

b. 728 – 916 untuk kelas hotel bintang empat;  

c. 520 – 708 untuk kelas hotel bintang tiga;  

d. 312 – 500 untuk kelas hotel bintang dua; dan note 

e. 208 – 292 untuk kelas hotel bintang satu. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan dalam menentukan standar usaha hotel, 

diketahui bahwa sampel hotel bintang 3 yang beroperasi di Kabupaten Pangandaran 
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mendapatkan skor sebesar  556. Hal ini secara kontinum dapat dibuat dalam kategori sebagai 

berikut :  

 
Hotel Bintang 5 

***** 

Hotel Bintang 4 

**** 

Hotel Bintang 3 

*** 

Hotel Bintang 2 

** 

Hotel Bintang 1 

* 

         936       728 – 916        520 – 708       312 – 500          208 – 292 

 
 

Berdasarkan garis kontinum di atas, dapat disimpulkan bahwa hotel bintang 3  di 

Kabupaten Pangandaran memiliki standar bintang yang sesuai dengan kondisi hotel yang 

dinilai melalui aspek produk, pelayanan dan pengelolaan.  

4.2 Hotel Bintang 2 

  Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kabupaten Pangandaran, terdapat 4  buah 

hotel bintang 2  yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pangandaran. Hasil Observasi yang 

dilakukan untuk mengetahui aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan dalam menentukan 

standar usaha hotel bintang 2  di Kabupaten Pangandaran, dapat diketahui dalam tabel di 

bawah ini: 

 

Tabel 4. 2 Penilaian Standar Usaha Hotel Berbintang Pada Hotel Bintang 2 

PENDEKATAN NO INDIKATOR NILAI 

Aspek Produk 

1 Bangunan 4 

2 Penanda Arah (signage) 4 

3 Taman (Landscape) 4 

4 Parkir  3 

5 Lobby 13 

6 Front Office 12 

7 Pusat layanan bisnis (Business Center) 3 

8 Area Belanja (Shopping Arcade) 1 

9 Lift 3 

10 Toilet Umum (Public Rest Room) 21 

11 Koridor/ Selasar 10 

12 Fasilitas makan dan minum (Food and beverage outlets 23 

13 Public Bar 2 

14 Kamar Tidur Tamu 65 

15 Kamar Mandi Tamu 27 

16 Sarana Olah raga; rekreasi dan kebugaran 1 

17 Ruang Rapat 3 

18 
Ruang Perjamuan/ function room (tidak berlaku untuk 

hotel resort) 

6 

19 Dapur 20 

556 
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PENDEKATAN NO INDIKATOR NILAI 

20 Specialty Kitchen 18 

21 Binatu 2 

22 Area Penerimaan Barang 6 

23 Daerah Penyimpanan (Storage) 10 

24 Area Tata Graha 12 

25 Ruang Pemeriksaan Kesehatan 5 

26 Ruang Karyawan 14 

27 Kantor 2 

28 Keamanan 2 

29 Utilitas 12 

30 Pengelolaan Limbah 6 

31 Perawatan dan Perbaikan Peralatan 3 

Skor 317 

Aspek Layanan 

32 Kantor Depan 31 

33 Tata Graha 12 

34 Binatu 3 

35 Makan dan Minum 12 

36 Speciality Restaurant 15 

37 Room Service 9 

38 Public Bar 9 

39 Ruang Rapat 2 

40 Ruang Perjamuan 2 

41 Pusat layanan bisnis (business center) 2 

42 Olah Raga. Rekreasi dan Kebugaran 3 

43 Keamanan 2 

44 Kesehatan 2 

45 Jam Operasional 2 

Skor 106 

Aspek Pengelolaan 

46 Organisasi 10 

47 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 20 

48 Program Kemitraan 3 

49 Program Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan 2 

50 Sumber Daya Manusia (SDM) 9 

Skor 44 

TOTAL SKOR 467 

 

  Hasil pengolahan data menunjukan bahwa sampel hotel bintang 2  yang diobservasi 

mendapatkan skor sebesar 467 melalu penilaian pada aspek produk, pelayanan dan 

pengelolaan. Berdasarkan data tersebut, untuk mengetahui kesesuaian kelas bintang, perlu 

dilakukan pengukuran melalui kelas interval, yang tercantum dalam  Peraturan Menteri 

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor Pm.53/Hm.001/Mpek/2013 

Tentang Standar Usaha Hotel sebagai berikut: 
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Penilaian Hotel Bintang menggunakan rentang nilai sebagai berikut:  

a. ≥ 936 untuk kelas hotel bintang lima; 

b. 728 – 916 untuk kelas hotel bintang empat;  

c. 520 – 708 untuk kelas hotel bintang tiga;  

d. 312 – 500 untuk kelas hotel bintang dua; dan  

e. 208 – 292 untuk kelas hotel bintang satu. 

 

Berdasarkan hasil observasi lapangan dalam menentukan standar usaha hotel, 

diketahui bahwa sampel hotel bintang 2  di Kabupaten Pangandran mendapatkan skor 

sebesar  467. Hal ini secara kontinum dapat dibuat dalam kategori sebagai berikut :  

 
Hotel Bintang 5 

***** 
Hotel Bintang 4 

**** 

Hotel Bintang 3 

*** 

Hotel Bintang 2 

** 

Hotel Bintang 1 

* 

         936       728 – 916        520 – 708       312 – 500          208 – 292 

 

 

Berdasarkan garis kontinum di atas, dapat disimpulkan bahwa hotel bintang 2  di 

Kabupaten Pangandaran memiliki standar bintang yang sesuai dengan kondisi hotel meliputi 

aspek produk, pelayanan dan pengelolaan.   

 

4.3 Hotel Bintang 1 

  Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kabupaten Pangandaran, terdapat 4  buah 

hotel bintang 1  yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pangandara. Hasil observasi yang 

dilakukan untuk mengetahui aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan dalam menentukan 

standar usaha hotel bintang 1, dapat diketahui dalam tabel di bawah ini: 

 

Tabel 4. 3 Penilaian Standar Usaha Hotel Berbintang Pada Hotel Bintang 1 

  

PENDEKATAN NO INDIKATOR NILAI 

Aspek Produk 

1 Bangunan 8 

2 Penanda Arah (signage) 8 

3 Taman (Landscape) 9 

4 Parkir  7 

5 Lobby 17 

6 Front Office 15 

7 Pusat layanan bisnis (Business Center) 3 

8 Area Belanja (Shopping Arcade) 2 

9 Lift 6 

10 Toilet Umum (Public Rest Room) 29 

467 
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PENDEKATAN NO INDIKATOR NILAI 

11 Koridor/ Selasar 14 

12 Fasilitas makan dan minum (Food and beverage outlets 33 

13 Public Bar 6 

14 Kamar Tidur Tamu 88 

15 Kamar Mandi Tamu 36 

16 Sarana Olah raga; rekreasi dan kebugaran 1 

17 Ruang Rapat 3 

18 
Ruang Perjamuan/ function room (tidak berlaku untuk 

hotel resort) 

9 

19 Dapur 36 

20 Specialty Kitchen 32 

21 Binatu 3 

22 Area Penerimaan Barang 6 

23 Daerah Penyimpanan (Storage) 13 

24 Area Tata Graha 7 

25 Ruang Pemeriksaan Kesehatan 6 

26 Ruang Karyawan 13 

27 Kantor 2 

28 Keamanan 2 

29 Utilitas 12 

30 Pengelolaan Limbah 6 

31 Perawatan dan Perbaikan Peralatan 3 

Skor 435 

Aspek Layanan 

32 Kantor Depan 27 

33 Tata Graha 12 

34 Binatu 3 

35 Makan dan Minum 10 

36 Speciality Restaurant 13 

37 Room Service 9 

38 Public Bar 9 

39 Ruang Rapat 3 

40 Ruang Perjamuan 3 

41 Pusat layanan bisnis (business center) 3 

42 Olah Raga. Rekreasi dan Kebugaran 1 

43 Keamanan 3 

44 Kesehatan 2 

45 Jam Operasional 2 

Skor 100 

Aspek Pengelolaan 

46 Organisasi 14 

47 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 27 

48 Program Kemitraan 3 

49 Program Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan 2 

50 Sumber Daya Manusia (SDM) 12 

Skor 58 
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PENDEKATAN NO INDIKATOR NILAI 

TOTAL SKOR 593 

 

 Hasil pengolahan data menunjukan bahwa sampel hotel bintang 1 yang diobservasi 

mendapatkan skor sebesar 593 melalu penilaian pada aspek produk, pelayanan dan 

pengelolaan. Berdasarkan data tersebut, untuk mengetahui kesesuaian kelas bintang, perlu 

dilakukan pengukuran melalui kelas interval, yang tercantum dalam  Peraturan Menteri 

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor Pm.53/Hm.001/Mpek/2013 

Tentang Standar Usaha Hotel sebagai berikut: 

Penilaian Hotel Bintang menggunakan rentang nilai sebagai berikut:  
a. ≥ 936 untuk kelas hotel bintang lima; 

b. 728 – 916 untuk kelas hotel bintang empat;  

c. 520 – 708 untuk kelas hotel bintang tiga;  

d. 312 – 500 untuk kelas hotel bintang dua; dan  

e. 208 – 292 untuk kelas hotel bintang satu. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan dalam menentukan standar usaha hotel, 

diketahui bahwa sampel hotel bintang 3  di Kabupaten Pangandran mendapatkan skor 

sebesar  593. Hal ini secara kontinum dapat dibuat dalam kategori sebagai berikut :  

Hotel Bintang 5 

***** 
Hotel Bintang 4 

**** 

Hotel Bintang 3 

*** 

Hotel Bintang 2 

** 

Hotel Bintang 1 

* 

         936       728 – 916        520 – 708       312 – 500          208 – 292 

 
 

Berdasarkan garis kontinum di atas, dapat disimpulkan bahwa hotel bintang 1  di 

Kabupaten Pangandaran memiliki standar yang lebih tinggi dari ketentuan hotel bintang 1  

yang didapatkan dari penilaian aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa hotel bintang 1 yang beroperasi di Kabupaten Pangandaran memiliki 

standar yang memenuhi untuk masuk pada kategori hotel bintang 3. Oleh karena itu 

diperlukan pemeriksaan kembali pada hotel yang dinilai memiliki kualifikasi hotel lebih 

baik dari hotel bintang (1) satu. 

 

4.4 Hotel Non Bintang 

  Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kabupaten Pangandaran, terdapat 241 buah 

hotel non bintang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pangandaran, hotel dengan standar 

kelas non bintang juga sering disebut sebagai hotel melati. Hasil Observasi yang dilakukan 

593 
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untuk mengetahui aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan dalam menentukan standar 

usaha hotel non bintang, dapat diketahui dalam table di bawah ini: 

Tabel 4. 4 Penilaian Standar Usaha Hotel Berbintang Pada Hotel Non Bintang 

PENDEKATAN NO INDIKATOR SKOR 

ASPEK PRODUK 

1 Bangunan 9 

2 Area Penerima Tamu 15 

3 Toilet Umum 7 

4 Kamar Tidur Tamu 30 

5 Kamar Mandi Tamu 10 

6 Area Makan dan Minum 3 

7 Area Tata Graha 2 

8 Ruang Karyawan 5 

9 Kantor 3 

10 Utilitas 3 

11 Pengelolaan Limbah 4 

Skor 91 

ASPEK LAYANAN 

12 Kantor Depan 3 

13 Makan dan minum 3 

14 Tata Graha 3 

15 Keamanan 3 

16 Kesehatan 3 

Skor 15 

ASPEK PENGELOLAAN 

17 Pemeliharaan kesehatan dan Lingkungan 8 

18 

Program Pemeliharaan dan Perbaikan 

Peralatan 

2 

19 Sumber Daya Manusia 2 

Skor 12 

 TOTAL SKOR 118 

  

Berikut ini adalah urutan proses pencarian skor ideal tertinggi, skor ideal terendah, 

interval kelas, jarak interval dan tinjauan kontinum penilaian standar hotel non bintang. 

 

Skor Ideal Tertinggi 

 

 

Skor Ideal Terendah 

 

 

Interval 

 

 

Jarak interval 

 

= Skor tertinggi  x  jumlah item pertanyaan   

= 3 x 43  

= 129 

= Skor terendah x  jumlah item pertanyaan   

= 1 x 43  

= 43 

= Skor tertinggi – Skor terendah 

= 129 - 43 

= 86 

= Interval : Jenjang 

= 86 : 3 



45 

 

Berdasarkan perhitungan tersebut maka penilaian terhadap hotel non bintang  di 

Kabupaten Pangandaran adalah (118:129) x 100 = 91,47%. Hal ini secara kontinum dapat 

dibuat dalam kategori sebagai berikut :  

Tinggi Sedang Rendah 

   

 

 

 

 

Berdasarkan garis kontinum di atas hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hotel non 

bintang di Kabupaten Pangandaran berada pada kategori tinggi, yang penilaiannya diwakili 

aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. 

4.5 Pondok Wisata 

  Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kabupaten Pangandaran, terdapat 135 buah 

pondok wisata yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pangandaran. Hasil Observasi yang 

dilakukan untuk mengetahui aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan dalam menentukan 

standar usaha pondok wisata sesuai Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata, dapat 

diketahui dalam table di bawah ini: 

Tabel 4. 5 Penilaian Standar Usaha Pondok Wisata 

ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR SKOR 

PRODUK 

A. Bangunan 

Rumah Tinggal 

1 

Memiliki paling sedikit 1   kamar dan paling 

banyak 5 (lima) kamar yang khusus untuk 

disewakan. 

1 

2 Sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup. 2 

B. Kamar Tidur 

3 

Kondisi yang bersih dan terawat dilengkapi 

dengan: 

2 

a.      kunci kamar; 

b.      kaca rias; 

c.      lemari atau tempat meletakan 

pakaian; 

d.      lampu penerangan; dan 

e.      tempat sampah. 

4 
Tempat  tidur tertata dengan rapi dilengkapi 

dengan: 
2 

 = 28,6 

118 

129 86 43 
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ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR SKOR 

a.      bantal dengan sarungnya; dan 

b.      sprei. 

C. Fasilitas 

Penunjang 

5 
Papan nama dengan tulisan yang terbaca dan 

dipasang pada tempat yang terlihat dengan jelas. 
2 

6 

Kamar mandi dilengkapi dengan: 

2 

a.        gantungan handuk; 

b.        tempat sampah; 

c.        kloset duduk atau jongkok; 

d.        tempat penampungan air; 

e.        saluran  pembuangan  air yang 

lancar; dan 

f.         air bersih yang mencukupi sesuai 

dengan jumlah kamar atau tamu yang menginap. 

7 

Dalam hal tersedia peralatan makan dan minum, 

maka berada dalam kondisi bersih dan aman bagi 

tamu. 

2 

8 Tersedia air minum. 2 

D.Dapur 

9 Kondisi dalam keadaan bersih dan terawat. 2 

10 
Dilengkapi peralatan dapur yang bersih, terawat 

dan berfungsi dengan baik. 
2 

11 
Dilengkapi bak tempat cuci yang bersih dan 

terawat. 
2 

12 
Dilengkapi saluran pembuangan limbah yang 

berfungsi dengan baik. 
1 

13 Dilengkapi tempat sampah tertutup. 2 

14 

Tersedia air bersih yang diperlukan untuk 

membersihkan peralatan dapur serta peralatan 

makan dan minum. 

2 

Skor 26 

PELAYAN

AN 

Tata Cara 

Pelayanan 

Sederhana 

15 Pemesanan kamar. 2 

16 Pencatatan identitas tamu. 2 

17 Pembayaran secara tunai dan/atau nontunai. 1 

18 Pembersihan lingkungan bangunan rumah tinggal 2 

19 Pembersihan kamar tamu. 2 

20 Keamanan dan kenyamanan tamu. 1 

21 Penanganan keluhan tamu. 2 
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ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR SKOR 

22 

Pemberian informasi tertulis secara sederhana 

yang meliputi: 

2 

a. harga sewa kamar; 

b.       tempat pelayanan kesehatan terdekat; 

c.        fasilitas umum terdekat; 

d.       daya tarik wisata setempat; dan/atau 

e.       nilai dan budaya lokal. 

Skor 14 

PENGELOL

AAN 

A. Tata Usaha 

23 

Area khusus dalam rumah tinggal untuk keperluan 

administrasi, dilengkapi fasilitas penunjang yang 

sederhana. 

2 

24 
Pengadministrasian pencatatan data identitas 

tamu. 
2 

B. Keamanan 

dan Keselamatan 

25 

Tersedia petunjuk tertulis untuk menghindari 

terjadinya kebakaran atau keadaan darurat 

lainnya. 

1 

26 
Memiliki peralatan Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K). 
2 

C. Sumber 

Daya Manusia 

27 
Menerapkan unsur Sapta Pesona, meliputi; aman, 

tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. 
2 

28 

Mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan 

pengelolaan yang diselenggarakan oleh unsur 

pemerintah. 

1 

Skor 10 

TOTAL SKOR 50 

 

Berikut ini adalah urutan proses pencarian skor ideal tertinggi, skor ideal terendah, 

interval kelas, jarak interval dan tinjauan kontinum penilaian standar pondok wisata. 

 

Skor Ideal Tertinggi 

 

 

Skor Ideal Terendah 

 

 

Interval 

 

 

Jarak interval 

 

 

= Skor tertinggi  x  jumlah item pertanyaan   

= 3 x 28  

= 84 

= Skor terendah x  jumlah item pertanyaan   

= 1 x 28 

= 28 

= Skor tertinggi – Skor terendah 

= 84 - 28 

= 56 

= Interval : Jenjang 

= 56 : 3 

= 18,6 
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Berdasarkan perhitungan tersebut maka penilaian terhadap pondok wisata di 

Kabupaten Pangandaran adalah (50:84) x 100 = 59,2%. Hal ini secara kontinum dapat dibuat 

dalam kategori sebagai berikut :  

Tinggi Sedang Rendah 

   

 

 

 

Berdasarkan garis kontinum di atas, dapat disimpulkan bahwa pondok wisata di 

Kabupaten Pangandaran berada pada kategori sedang. Hal tersebut menunjukan jika pondok 

wisata yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pangandaran perlu melakukan perbaikan dari 

aspek produk, pelayanan dan pengelolaannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi. 

  

84 56 28 

59,6 
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4.6 Pembahasan 

1. Hotel Bintang 3  

  Setelah dilakukannya pengukuran standar usaha hotel bintang, hotel bintang 3  di 

Kabupaten Pangandaran mendapatkan skor penilaian sebesar 556, dimana standar penilaian 

untuk hotel bintang 3  yaitu dengan nilai minimal 520, dan nilai maksimal 708. Skor tersebut 

menunjukan bahwa pengukuran maupun sertifikasi yang dilakukan oleh hotel sudah tepat, 

sehingga hotel bintang 3  di Kabupaten Pangandaran dapat disimpulkan sudah sesuai dengan 

sertifikasi yang dinilai melalui aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Berdasarkan 

testimoni wisatawan yang pernah menginap di hotel bintang 3 , yaitu Hotel Horison Palma 

dan The Arnawa Hotel yang diberikan melalui sumber saran dan informasi wisata, seperti 

Trip Advisor dan Traveloka, wisatawan merasa sangat puas dengan pelayanan dan fasilitas 

yang mereka rasakan saat menginap di hotel tersebut. Pelayanan dan fasilitas yang memadai 

yang dimiliki oleh hotel memiliki peluang untuk meningkatkan kelas bintang hotel pada 

kelas yang lebih tinggi, baik itu hotel bintang 4  maupun bintang 5 (lima). Fasilitas yang 

perlu diperhatikan oleh hotel bintang 3 di Kabupaten Pangandaran adalah fasilitas bagi tamu 

penyandang disabilitas dan prose pengelolaan limbah hotel. 

 Keberadaan hotel bintang 3 di Kabupaten Pangandaran mendapatkan penilaian yang 

cukup baik, walaupun sebenarnya sangat memungkinkan beberapa hotel bintang 3 tersebut 

meningkatkan kualitasnya untuk menjadi hotel bintang 4. Hal tersebut dikarenakan fasilitas 

yang dimiliki oleh sebagian hotel bintang 3 di Kabupaten Pangandaran sudah dapat 

memenuhi persyaratan standar usaha hotel bintang 4, dengan dukungan aspek produk, 

pelayanan dan pengelolaan yang perlu ditingkatkan. Hotel bintang 3 yang dimaksud adalah 

Hotel Horison Palma, The Arnawa Hotel dan Hotel Sunrise. Mengingat Kabupaten 

Pangandaran merupakan salah satu destinasi favorit di Jawa Barat, sudah dapat dipastikan 

jika wisatawan datang dari berbagai kalangan, baik wisatawan dari kelas menengah atas, 

menengah, dan menengah ke bawah. Sehingga keberadaan hotel dengan berbagai variasi 

kelas, baik kelas bintang, non bintang, maupun pondok wisata menjadi alternatif bagi 

wisatawan untuk memilih sarana akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Sertifikasi hotel juga  menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu; dan memberikan perlindungan kepada tamu, 

pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, kemudahan dan pelestarian lingkungan  hidup.  
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  Meningkatkan kelas bintang pada hotel memerlukan peran pemerintah daerah 

sebagai pemangku kebijakan dalam hal ini terkait perizinan dan pendampingan dalam 

peningkatan aspek produk, layanan dan pengelolaan bagi hotel-hotel dengan potensi  

tersebut. Peran pemerintah dalam membuat regulasi merupakan salah satu faktor terpenting, 

memberikan saran, masukan, pendapat serta rekomendasi untuk perbaikan sistem internal 

hotel maupun perbaikan berkelanjutan. standar manajemen kualitas maupun standar lain 

yang relevan dengan proses bisnis organisasi dan perusahaan dalam menghadapi sertifikasi 

klasifikasi hotel. Pemerintah dapat mendampingi dan memberikan masukan terkait ruang 

lingkup penilaian sertifikasi usaha hotel seperti persyaratan dasar yang terdiri dari  Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata bidang Usaha Penyediaan Akomodasi jenis Usaha Hotel;  Kelaikan 

fungsi bangunan gedung; Keterangan laik sehat; dan  Kelaikan kualitas air.  

 

2. Hotel Bintang 2  

  Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa penilaian yang dilakukan pada hotel 

bintang 2  di Kabupaten Pangandaran berdasarkan aspek produk, layanan dan pengelolaan 

mendapatkan penilaian sebesar 467,dari skor minimum standar usaha bintang dua sebesar 

312 dan skor maksimum sebesa 500. Skor yang diperoleh tersebut dapat dikategorikan 

tinggi. Akan tetapi berdasarkan pengalaman wisatawan yang disampaikan melalui Trip 

Advisor dan Traveloka, wisatawan merasa kurang puas dengan produk yang mereka rasakan 

dan terima saat bermalam di hotel, seperti kebersihan yang kurang terjaga.  Wisatawan yang 

pernah menginap di hotel bintang 2, yang menyatakan bahwa fasilitas yang tersedia cukup 

memadai, akan tetapi dalam kondisi tidak terawat dengan baik. Sehingga seringkali 

mengecewakan wisatawan yang menginap.  

 

 3. Hotel Bintang 1  

Berdasarkan hasil observasi, setelah dilakukannya pengukuran standar usaha hotel bintang 

diketahui bahwa terdapat beberapa hotel bintang 1 yang telah layak untuk melakukan 

peningkatan kelas menjadi hotel bintang 2  maupun bintang 3, seperti hotel Nyiur Indah dan 

Hotel Shane Josa. Penilaian untuk aspek produk, layanan dan pengelolaannya dinilai sangat 

baik, dan bahkan melampui nilai yang diharapkan yaitu sebesar 593 dari standar minimal 

penilaian hotel bintang 1  sebesar 208 sebagai nilai terendah, dan 292 sebagai nilai tertinggi. 

Perolehan skor hotel bintang satu sebesar 593, menunjukan bahwa hotel bintang 1 di 

Kabupaten Pangandaran dapat meningkatkan kelas bintangnya pada kelas yang lebih tinggi. 
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Akan tetapi kelas bintang pada beberapa hotel lainnya masih dianggap sesuai untuk 

mendapat sertifikasi hotel bintang 1. 

Tujuan dari peningkatan kelas bintang hotel akan mempengaruhi penetapan harga 

sewa kamar, dengan menetapkan harga sewa kamar yang sesuai, hotel dapat memperoleh 

keuntungan yang diharapkan, pengembalian investasi sesuai target waktu yang ditetapkan, 

memperkecil pola persaingan yanga ada, memperbaiki atau mempertahankan market share 

yang ada dan mampu meningkatkan penjualan produk linen (garis hubungan bisnis dan 

produknya). 

4. Hotel Non Bintang 

  Hasil kajian menunjukan bahwa performance hotel non bintang di Kabupaten 

Pangandaran berdasarkan aspek produk, layanan dan pengelolaan mendapatkan penilaian 

yang tinggi, yaitu sebesar 118 dari standar hotel non bintang dengan nilai minimum sebesar 

43 dan nilai maksimum 129. Hal tersebut menunjukan bahwa hotel non bintang di 

Kabupaten Pangandaran sudah memenuhi standar penilain hotel non bintang. Walaupun 

begitu, terstimoni wisatawan yang didapatkan melalui sumber saran dan informasi wisata, 

seperti Trip Advisor dan Traveloka, menunjukan bahwa pelayanan yang diberikan hotel non 

bintang dianggap masih kurang memuaskan.    

  Hotel dengan kelas non bintang tetap harus memperhatikan pelayanan, karena unsur 

pelayanan menjadi produk utama jasa akomodasi. Unsur pelayanan yang perlu ditingkankan 

antara lain kemampuan petugas kantor depan dalam menawarkan berbagai jenis kamar dan 

tarifnya serta memberikan saran apabila tidak tersedia kamar yang dikehendaki dalam waktu 

yang singkat, Pelayanan makanan dan minuman dilakukan oleh petugas dengan ramah 

tamah, sopan, jujur dan berseragam rapi.  Tersedianya petugas keamanan yang bertanggung 

jawab atas keamanan seluruh area  hotel dan keberadaannya membuat tamu merasa aman. 

Petugas dapat melakukan pertolongan pertama, memahami penggunaan obat yang 

disediakan dalam  kotak  P3K dan memilik informasi klinik atau dokter yang harus 

dihubungi. 

 ` Peningkataan kapasitas sumber daya manusia (sdm) di industri pariwisata di 

Kabupaten Pangandaran dapat dilakukan dengan menggelar pelatihan kepariwisataan bagi 

pelaku pariwisata, pelatihan vokasi yang berbasis kerjasama dengan berbagai industri, 

seperti restoran, dan manajemen hotel untuk meningkatkan sdm pariwisata daerah dan 

melibatkan akademisi yang bergerak di bidang pariwisata untuk bekerjasama mengadakan 
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berbagai pelatihan teknis maupun manajerial melalui berbagai kegiatan pengabdian 

masyarakat.  

 

5.Pondok Wisata 

  Penilaian terhadap pondok wisata yang beroperasi melayani wisatawan di Kabupaten 

Pangandaran dari aspek produk, layanan dan pengelolaan memperoleh skor sebesar 59,6, 

yaitu berada di kategori sedang. Hal tersebut menunjukan bahwa pondok wisata perlu 

melakukan perbaikan dari aspek produk, pelayanan dan pengelolaannya sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pondok wisata 

di Kabupaten Pangandaran perlu dikaji lagi keberadaannya. Hal tersebut dikarenakan aspek 

produk, pelayanan maupun pengelolaan pondok wisata di Kabupaten Pangandaran tidak 

sesuai dengan acuan pemerintah khususnya Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi 

Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata. 

Pondok wisata yang beroperasi di Kabupaten Pangandaran sebagian besar merupakan sarana 

akomodasi yang lebih cocok masuk dalam kategori hotel non bintang, walaupun standar 

usaha untuk bisa masuk kualifikasi hotel non bintang perlu dikaji lebih dalam lagi. 

Pondok yang beroperasi di Kabupaten Pangandaran tidak sesuai dengan kriteria pondok 

wisata wisata seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi 

Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata, 

dimana seharusnya pondok wisata merupakan jasa penginapan yang masuk dalam kategori 

homestay. Pondok wisata seharusnya merupakan sarana akomodasi dengan menggunakan 

bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya, bukan bangunan yang secara sengaja 

dibuat untuk ditawarkan kepada wisatan sebagai jasa penginapan seperti yang ada di 

Kabupaten Pangandaran. Keberadaan pondok wisata, dimaksudkan untuk memberikan 

kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, 

dan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan bidang pariwisata, dimana 

masyarakat dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait 

peningkatan kualitas perkembangan pariwisata di daerah.  Sehingga potensi daya tarik 

wisata daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.   

  Walaupun pondok wisata menjadi sarana akomodasi yang dikelola oleh masyarakat 

secara langsung, aspek produk, pelayanan dan pengelolaan tetap harus diperhatikan.  Dari 

aspek produk misalnya, kondisi kamar tidur harus dalam keadaan bersih, terawat dan 

dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai. fasilitas penunjang tersedia dalam kondisi 

baik, seperti keberadaan papan nama pondok wisata, kamar mandi, dapur dan peralatan 
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makan dan minum yang bersih. Standar pelayanan pun perlu dipenuhi pondok wisata 

walauapun dilaksanakan secara sederhana, seperti pemesanan kamar, keamanan dan 

kenyaman tamu dan penanganan keluhan tamu. Sedangkan aspek pengelolaan yang juga 

harus diikuti meliputi ketersediaan tata usaha, ketersediaan alat penunjang keamanan dan 

keselamatan, menetapkan sapta pesona dalam pelayanan, dan secara rutin mengikuti 

kegiatan peningkatan kemampuan pengelolaan akomodasi yang diselenggarakan oleh unsur 

pemerintah.  

  Keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam operasional pondok wisata 

diperlukan agar masyarakat memiliki semangat untuk memaksimalkan nilai manfaat sosial 

dan ekonomi dari kegiatan pariwisata di daerahnya. Perlu dibuat standar  operasional  

prosedur  (SOP) tentang  produk  homestay, SOP pelayanan, SOP mengenai kebersihan diri 

dan lingkungan berserta tata caranya dan sop mitigasi  bencana  alam sebagai acuan 

masyarakat dalam melaksanakan operasional pondok wisata. Selain SOP, diperlukan 

pelatihan dalam mengaplikasikan SOP tersebut bagi masyarakat pengelola pondok wisata 

dalam menghadapi industri pariwisata.    

Keberadaan pondok wisata yang sesuai dengan aturan pemetrintah dapat diawasi 

dengan  melakukan  sertifikasi usaha pondok wisata, yaitu proses pemberian sertifikat 

kepadausaha pondok wisata untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan 

pengelolaan usaha pondok wisata melalui audit pemenuhan standar usaha pondok wisata 

yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata. 
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BAB V ANALISIS PENETAPAN HARGA KAMAR 

 

Dalam menentukan penetapan harga kamar pada hotel-hotel di Kabupaten  

Pangandaran maka dilakukan dengan pendekatan  metode titik impas atau menghitung 

Break Event Point (BEP). Perhitungan harga dianalisis dengan mengambil sampel pada tiap-

tiap klasifikasi hotel di Kab. Pangandaran yakni dari hotel bintang, non-bintang dan pondok 

wisata.  

5.1 Hotel Bintang 3  

Hasil observasi lapangan diperoleh data-data terkait statistik kinerja hotel yang diperlukan 

untuk menentukan harga kamar. Data tersebut terdiri dari jumlah kamar, jenis kamar, 

okupansi  atau tingkat hunian hotel, harga rata-rata kamar (ARR)  dan  informasi lainnyan. 

Secara rinci data kinerja sampel hotel bintang 3 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Table 5.1 Data Statistik Hotel Bintang 3 

Jenis Data Jumlah 

Jumlah kamar 76 

Okupansi 64% 

No of Room Sold per thn 17.754 

No of Guest 34.500 

Averag Room Rate (ARR) Rp.384.865 

Revenue/thn Rp.6.832.739.264 

 

Jenis kamar yang dijual pada sampel hotel bintang 3 terdapat 3 tipe kamar yaitu 

Deluxe, Deluxe Palma dan Deluxe Palma Suite, dengan rincian harga sebagai berikut: 

 

Table 5. 1 Tipe Kamar Hotel Bintang 3 

Tipe Kamar 

 

Tarif hari Biasa 

 

Tarif Hari libur 

 

Deluxe Rp.450.000 Rp.650.000 

Deluxe Palma Rp,650.000 Rp.850.000 

Deluxe Palma Suite  Rp.700.000 Rp.1.200.000 

 

Langkah-langkah penentuan tarif sewa kamar di sampel hotel bintang 3 adalah sebagai 

berikut : 
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1. Jumlah kamar terjual  dalam satu tahun 

Datapersentase rata-rata okupansi kamar hotel satu tahun dikalikan dengan jumlah 

kamar. kemudian dikalikan dengan jumlah hari dalam satu tahun dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

64% x 76 Kamar x 365 = 17.754 kamar  

2. Menentukan harga rerata dan pendapatan kamar per tahun 

Tarif sewa kamar rata-rata atau Average Room Rate atau ARR diperoleh dengan 

perhitungan sbb: 

ARR   = harga rata-rata kamar dalam 1 tahun 

               Jumlah kamar yang terjual 1 tahun 

ARR    =  Rp. 6.832.739.264,- / 17.754 

= Rp. 384.865  

Sedangkan pendapatan atau revenue hotel: 

Total harga kamar selama 1 tahun  = ARR x kamar terjual 1 tahun 

         =  Rp. 384.865 x 17.754 

          =  Rp. 6.832.739.264 

3. Menentukan rerata tingkat hunian (okupansi) 

Untuk mengetahui tingkat hunian kamar  persentase (%) double okupansi maka 

dilakukan dengan menghitung jumlah tamu dalam setahun dengan jumlah kamar 

yang terjual yaitu sebanyak 34.500 tamu dikurangi dengan 17.754. Dengan 

perhitungan ssebagai berikut: 

% Double Occupancy   = 34.500 – 17.754        x 100% 

      17.754 

                   = 94,32% 

% Single Occupancy   = 100% - 94,32%  

= 5,70% 

 

 

4. Menentukan Jumlah kamar yang terjual per hari  

Rumus menentukan jumlah kamar terjual per hari yaitu okupansi satu tahun 

dikalikan dengan jumlah kamar.   

64% x 76 Kamar   = 48,64 kamar terjual per hari   

Single occupancy    = 5,7 % x 76 Kamar  

= 4 kamar   

Double Occupancy   = 94,32%  x 76 kamar  

= 72 Kamar 

5 Menentukan tarif sewa kamar hotel per hari 

 Menentukan pendapatan kamar per hari  
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Mendapatkan total pendapatan kamar per hari dilakukan dengan menghitung 

prosentase okupansi dengan  jumlah kamar dalam satu hari kemudian dikalikan 

dengan harga rata-rata kamar. Pendapatan per hari sebagai berikut: 

     64% x 76 kamar x Rp.384.865  = Rp. 18.719.834 ,- 

Jadi pendapatan kamar sampel hotel bintang 3 dalam satu hari sebesar   

Rp. 18.719.834,-  

 Tarif sewa kamar per hari  

Menentukan tarif sewa kamar  

 4X + 72 (X+76)  =   18.719.834  

 4X + 72X + 5.472  = 18.719.834  

 76X    =   18.719.834  - 5.472 

 76X     =   18.714.362  

 X    =   246.242 

Harga X diasumsikan sebagai harga tipe kamar terendah atau tipe Deluxe. Untuk 

menghitung harga tipe kamar lainnya maka digunakan presentase dari hasil 

perbandingan tipe terendah dengan tipe lainnya.  

Deluxe Palma    = 650.000/ 450.000 x 100% 

    = 144.44 % 

Deluxe Palma Suite   = 1.200.000/ 650.000 x 100% 

    = 184,61 % 

5. Menentukan harga jual masing-masing tipe kamar 

Total harga jual masing-masing tipe kamar dalam satu tahun merupakan hasil dengan 

mengalikan antara perentase tingkat  hunian yang diharapkan, jumlah kamar masing-

masing tipe, harga jual masing-masing tipe kamar dan jumlah hari dalam satu tahun. 

Harga jual titik impas tiap tipe kamar pada hotel bintang 3 tersaji pada tabel berikut: 

Table 5.2 Harga Titik Impas Tiap Tipe Kamar Hotel Bintang 3 

Tipe Kamar Perhitungan harga Jual Kamar 

Deluxe   

                                

Rp. 246,242  

Deluxe Palma 144,4% x Rp. 246.242 Rp. 355,672 

Deluxe Palma Suite  184,61% xRp. 246.242 Rp. 454,587 

 

6. Harga Jual Masing-masing tipe kamar 

Harga jual masing-masing tipe kamar dalam satu diperoleh dengan mengalikan 

persentase okupansi yang diharapkan, jumlah kamar masing-masing tipe, harga jual 

tipe kamar dan jumlah hari dalam satu tahun 
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Table 5.3 Perhitungan Pendapatan Titik Impas per tipe Kamar Hotel Bintang 3 

Tipe Kamar 

 

Perhitungan 

 

Harga Jual 

 

Deluxe 64% x 57 Kamar x Rp. 246.242 x 365 

Rp. 3.278.761.478,40 

 

Deluxe Palma 64% x 18 kamar x Rp.355.672 x 365 Rp. 1.495.529.625,60 

Deluxe Palma Suite  64% x 1 Kamar x Rp.454.587 x365 Rp. 106.191.523,20 

Jumlah Rp. 4.880.482.627,20 

 

7. Tingkat Hunian pada titik impas 

Menghitung tingkat hunian pada titik impas dilakuan dengan membandingkan  

total biaya yang terjadi salam satu tahun dibagi dengan pendapatan terjadi pada 

titik impas dengan perhitungan sebagai berikut 

Rp. 6,832,739,264     x 64% = 89,6% 

Rp. 4,880,482,627 

8. Perbandingan Harga Titik Impas dengan Harga Jual (Published) Hotel 

 

Table 4.5 Perbandingan harga titik impas dengan tarif hari biasa hotel 

Bintang 3 

Tipe Kamar 

Harga Titik 

Impas 

Tarif hari 

biasa Selisih 

% 

Keuntungan 

Deluxe Rp.246.242 Rp.450.000 

                

Rp.203.758  

                       

45 % 

Deluxe Palma Rp.355.672 Rp.650.000 Rp.294.328 

                       

45 % 

Deluxe Palma Suite  Rp.454.587 Rp.700.000 Rp.245.413 

                       

35 % 

 

 

5.2 Hotel Bintang 2  

Tidak banyak hotel dengan klasifikasi Bintang 2 yang ada di Kabupaten 

Pangandaran, data tahun 2020 menunjukan bahwa terdapat 4 hotel yang berada pada 

klasifikasi hotel bintang 2.. Berdasarkan Hasil observasi lapangan hotel, sampel hotel 

bintang 2 memiliki jumlah kamar sebanyak 51 kamar. Adapun data kinerja statistik hotel 

bintang 2 tersebut disajikan pada Tabel 6 berikut: 

Table 5.5 Data Statistik Hotel Bintang 2 

Jenis Data Jumlah 

Jumlah kamar  51 

Okupansi  55% 

No of Room Sold per thn                         10.238  

No of Guest 19.775 
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Average Room rate (ARR)                      Rp.577.500  

Revenue/thn          Rp.  5.912.589.375  
 

Terdapat 4 jenis tipe kamar yang ada pada sampel hotel Bintang 2 dan memiliki 

keberagaman harga. Secara rinci tipe dan harga kamar tersaji pada tabel berikut:  

Table 5,6 Tipe Kamar Hotel Bintang 2 

Tipe Kamar 

Harga kamar 

 

Superior  

Rp575.000 

 

Family Room 

Rp635.000 

 

Triple Bed Room 

Rp1.100.000 

 

Suite Room  

Rp1.800.000 

 

         Sumber: www.traveloka.com, 2021 

Penentuan harga kamar hotel Bintang 2 dilakukan dengan metode titik impas atau break 

event point (BEP) dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Jumlah kamar dalam setahun  

Jumlah kamar terjual dalam setahun diperoleh dengan menggunakan data persentase 

kamar dalam satu tahun (55%), jumlah kamar hotel (51) dan dikalikan dengan jumlah 

hari dalam satu tahun (365 hari). Sehingga diperoleh hasil sebanyak  10.3238  kamar yang 

terjual dalam setahun. Dengan perhitungan sebagaia berikut: 

55% x 51 x 365   = 10.238 kamar terjual dalam satu tahun 

2. Pendapatan kamar dan harga rata-rata kamar (Average Room rate) per tahun 

Untuk memperoleh pendapatan hotel dalam setahun maka dilakukan dengan mengalikan 

Harga rata-rata kamar atau average room rate (ARR) dalam setahun sebesar 577. 500   

dengan jumlah kamar yang terjual dalam setahun. Dengan rincian sebagai berikut: 

 ARR x Kamar terjual 1 thn  -  

 577.500 x 10238 =  Rp. 5.912.589.375,-  revenue per tahun 

3 Rerata tingkat hunian hotel (single occupancy dan double occupancy)  

 % Double Occupancy = 197.55 – 102.38   x 100% 

    =  92,19 % 

 % Single Occupancy = 100% - 92,25% 

    = 7,75% 

http://www.traveloka.com/
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4 Menentukan Jumlah kamar yang terjual per hari  

 55% x 51 Kamar = 28 Kamar 

 Single occupancy  = 7,75% x 51 Kamar 

    = 4 Kamar 

 Double Occupancy = 92,25%  X 51 kamar 

= 47 Kamar 

 

5. Menentukan tarif sewa kamar hotel  

 Pendapatan kamar per hari 

Untuk mendapatkan tarif kamar hotel per hari, dilakukan dengan menggunakan data 

persentase tamu menginap selama satu tahun,  dengan jumlah kamar yang terjual 

kemudian dikalikan dengan harga rata-rata kamar, sehingga diperoleh rerata 

pendapatan hotel dalam satu hari. 

55% x 51 x 577.500  =  Rp. 16.198.875 revenue per hari 

 Menentukan tarif kamar per hari 

Untuk menentukan tarif sewa kamar hotel perhari terlebih dahulu menentukan tarif 

sewa kamar tipe kamar terendah (superior) yang akan dilambangkan dengan X, 

kemudian tarif sewa kamar tipe standard ini akan menjadi dasar untuk  menentuknan 

tarif kamar tipe lainnya. Untuk menentukan tarif sewa kamar tipe superior digunakan 

data jumlah kamar yang terjual perhari. Dengan Single okupansi 4 kamar dan double 

okupansi 47 kamar  satu bulan yaitu 51 kamar  

 Tarif sewa kamar per hari  

 4X + 47(X+51) =  16.198.875  

 4X + 47X + 2397 = 16.198.875  

 51X   = 16.198.875 – 2.397 

 51X   = 16.196.478  

 X   = 317.578 

Setelah diketahui X sebagai harga titik impas tipe kamar terendah (superior), maka 

selanjutnya  menghitung harga titik impas tipe lainnya dengan menggunakan 

persentase dari harga jual hotel hari biasa (published), yaitu membandingkan harga 

published tiap tipe kamar 

Family Room   = 635.000/ 575.000 x 100% 
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= 110% 

 Triple Bed Room  = 1.100.000 / 575.000 x 100% 

= 191% 

 Suite Room   = 1.800.000 / 575.000 x 100% 

= 313% 

Table 5.7 Harga Jual Titik Impas Per Tipe Kamar Bintang 2 

Tipe Kamar 

 

Perhitungan 

 

Harga Jual kamar 

 

Superior                    Rp.  317.578  

Family Room 110% x Rp. 317.578                 Rp.   349.336  

Triple Bed Room 191% x Rp. 317.578                  Rp. 606.574  

Suite Room  313% x Rp. 317.578                   Rp.994.019 

 

6. Menentukan harga jual masing-masing tipe kamar 

Harga jual masing-masing tipe kamar dalam satu tahun merupakan hasil mengalikan 

antara prosentase tingkat hunian yang diharapkan, jumlah kamar masing-masing tipe, 

harga jual masing-masing tipe kamar dan jumlah hari dalam satu tahun. Total harga jual 

adalah sebagai berikut: 

Table 5.8 Perhitungan Pendapatan Titik Impas per tipe Kamar Hotel Bintang 2 

Tipe Kamar 

Jumlah 

Kamar Perhitungan Harga Jual 

Superior  30 

55% x 30 x Rp. 317.578 x 

365 

          

1.912.667.708  

Family Room 18 

55% x 18 x Rp. 349.336 x 

365 

          

1.262.325.636  

Triple Bed 

Room 2 

55% x 2 x Rp. 606.574 x 

365 

             

243.539.461  

Suite Room  1 

55% x 1 x Rp. 99.4019 x 

365 

             

199.549.314  

 51   

          

3.618.082.119  

 

7. Menghitung tingkat hunian pada titik impas 

Menghitung titik impas hunian kamar diperoleh dengan membandingkan pendapatan 

hotel sesungguhkan dengan pendapatan hotel dengan harga titik impas dari total tipe 

kamar dengan persentase yang terjadi. Diketahui pendapatan atau revenue titik impas 

berdasarkan perhitungan diatas sebesar Rp. 3.618.082.119,-. Sedangkan revenue 
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sesungguhnya yaitu sebesar Rp.5.912.589.375, sehingga perhitungan dapat diketahui 

sebagai berikut: 

Rp. 5.912.589.375     x 55%     =  89,87 % 

Rp. 3.618.082.119 

8. Perbandingan Harga Titik Impas dengan Harga Published Rate 

Perbandingan antara harga titik impas dan harga published hotel memproleh hasil selisih 

keuntungan yang diperoleh hotel. Secara rinci perbandingan tiap tipe kamar Pondok 

Mugibiz hotel dapat diketahui pada tabel berikut. 

Table 5.9 Perbandingan harga titik impas dengan tarif hari biasa hotel Bintang 2 

Tipe Kamar 

 

 

Harga titik 

impas 

 

Tarif hari biasa 

 

 

Selisih 

 

 

% 

Keuntungan 

 

 

Superior  Rp317.578 Rp575.000 Rp257.422 44,70% 

Family Room Rp349.336 Rp635.000 Rp285.664 44,90% 

Triple Bed 

Room Rp606.574 Rp1.100.000 Rp493.426 44,80% 

Suite Room  Rp994.019 Rp1.800.000 Rp805.981 44,77% 
 

5.3 Hotel Bintang 1  

Sampel hotel bintang 1 yang diolah dalam kajian ini memiliki 19 kamar dengan 

berbagai tipe. Data mengenai jumlah tipe kamar dan kinerja statisik hotel dapat dilihat pada 

Tabel berikut: 

Table 5.10 Data Statistik Hotel Bintang 1 

Jenis Data Jumlah 

Jumlah kamar  19 

Okupansi  70% 

No of Room Sold per thn 4.855 

No of Guest 9575 

Average Room Rate (ARR) 450.000 

Revenue/thn Rp. 2.184.525.000 

 

Terdapat 3 jenis tipe kamar hotel yang terbagi atas kamar Super Deluxe, Deluxe dan 

kamar standar. Secara rinci tdapat dilihat pada tabel berikut 

Table 5.11 Tipe Kamar Hotel Bintang 1 

Jenis Kamar 

Harga kamar 

 

Super Deluxe  (3) Rp1.208.000 
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Deluxe Double (6) Rp868.000 

Standar (10) Rp758.000 

 

Penentuan Tarif Sewa  hotel bintang 1 dengan Metode titik impas atau BEP  

1 Jumlah kamar terjual dalam setahun  

Jumlah kamar terjual dalam setahun diperoleh dengan menggunakan data 

persentasekamar dalam satu tahun (70%), jumlah kamar hotel (19) dan dikalikan 

dengan jumlah hari dalam satu tahun (365 hari). Sehingga diperoleh hasil sebanyak 

4.855 kamar yang terjual dalam setahun. 

 70% X 19 x  365 hari = 4.855 Kamar 

2 Pendapatan kamar dan harga rata-rata kamar (Average Room rate) per tahun 

Untuk memperoleh pendapatan hotel dalam setahun maka dilakukan dengan 

mengalikan Harga rata-rata kamar atau average room rate (ARR) dalam setahun 

sebesar Rp.450.000  dengan jumlah kamar yang terjual dalam setahun. Dengan 

rinician: 

 ARR x Kamar terjual 1 thn   

 Rp.450.000 x 4.855  = Rp. 2.184.525.000  

Sehingga pendapatan hotel nyiur dalam setahun adalah sebesar Rp. 2.184.525.000,- 

3. Menghitung rata-rata tingkat hunian single occupancy dan double occupancy 

Menenetukan rata-rata tingkat hunian double occupancy dilakukan dengan 

menggunakan data tamu dalam setahun dikurangi dengan jumlah kamar yang terjual. 

Jumlah tamu setahun  sebanyak 9575 sedangkan jumlah kamar terjual sebanyak 

4.855 

% Double Occupancy =  9575 - 4855/4855 x 100% 

   =  94,75 % 

% Single Occupancy = 100% - 94,13% 

   = 5,25% 

4. Menentukan Jumlah kamar yang terjual per hari  

70% x 19 Kamar = 13,3 Kamar terjual perhari 

Kemudian menentukan jumlah  kamar single okupansi dan double okupansi  
Single occupancy  5,25% x 19 Kamar   =  1 kamar 

Double Occupancy 94,75% x 19 kamar  =  18 kamar 

5 Menentukan tarif sewa kamar hotel  

 Menentukan perkiraan pendapatan kamar per hari 
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Penentuan pendapatan kamar per hari dilakukan dengan menggunakan data 

prosentase tamu menginap dalam setahun, jumlah kamar hotel yang tersedia dan 

mengalikan dengan harga rata-rata kamar sehingga diperoleh pendapatan per hari  

70% x 19 x Rp.450.000 =  Rp,4.655.000 / hari 

 

 Tarif sewa kamar per hari 

Untuk menentukian harga tiap tipe kamar, maka diasumsikan tipe terendah dengan 

lambing X. Kemudian harga dihitung dengan menggunakan rumus persamaan. Hasil 

yang diperoleh kemudian menjadi dasar untuk menghitung tipe kamar lainnya. 

Diasumsikan single okupansi dengan 1 kamar dan double okupansin dengan  18 

kamar. Sedangkan pendapatan kamar hotel dalam sehari adalah Rp.4.655.000,-  

1X + 18(X+19) = 4.655.000  

 4X + 18X + 342 = 4.655.000  

 19X   = 4.655.000 - 342 

 19X   = 4.654.658  

 X   = 244.982 

Setelah diketahui X sebagai harga titik impas tipe kamar standar, maka selanjutnya  

menghitung harga titik impas tipe lainnya dengan menggunakan persentase dari 

harga published, yaitu membandingkan harga published tiap tipe kamar 

Deluxe double  = 868.000/ 758.000 x 100%  

   =  131,6 % 

Super Deluxe  = 1,208,000 / 758,000 x 100% 

   = 159,36 % 

 

Table 5.12 Harga titik Impas Per Tipe Kamar Bintang 1 

Jenis Kamar Perhitungan  Harga Jual kamar 

Standar   244.982 

Deluxe 131,6% x 244,982 

 

322.396 

Super Deluxe 159,36% x 244,982 390.991 

 

 

 

6. Harga Jual Masing-masing tipe kamar 

Harga jual masing-masing tipe kamar dalam satu diperoleh dengan mengalikan 

persentase okupansi yang diharapkan, jumlah kamar masing-masing tipe, harga jual tipe 

kamar dan jumlah hari dalam satu tahun 
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Table 5.13 Pendapatan titik Impas Per Tipe Kamar Hotel Bintang 1 

Jenis Kamar Perhitungan  

Harga Jual 

kamar 

Standar 70% x 10 x Rp.244982 x 365 

              

625.929.010  

Deluxe 70% x 6 x Rp. 244982 x 365 

              

375.557.406  

Super Deluxe 70% x 3 x Rp.244982 x 365 

              

187.778.703  

  Jumlah  

           

1.189.265.119  

 

7. Menghitung tingkat hunian pada titik impas dilakuan dengan membandingkan  total 

biaya yang terjadi salam satu tahun dibagi dengan pendapatan terjadi pada titik impas 

dengan perhitungan sebagai berikut 

Rp. 2.184.525.000     x 70%     = 128,5% 

Rp. 1.189.265.119 

Dari perhitungan diatas diketahui hotel mendapatkan revenue sebesar 128,5% 

diatas harga titik impas 

8. Perbandingan Harga Titik Impas dengan Harga Published Rate 

Perbandingan antara harga titik impas dan harga published hotel memproleh hasil 

selisih keuntungan yang diperoleh hotel. Secara rinci perbandingan tiap tipe kamar hoel 

bintang 1dapat diketahui pada tabel berikut. 

 

Tabel perbandingan Harga Titik Impas dan Harga Published Rate 

 

Jenis Kamar 

Harga titik 

impas 

Harga 

Published 

hotel Selisih 

% 

Keuntungan 

Standar 

                                 

244.982  

                     

758.000   513.018  

            

67,68  

Deluxe 
                                 

322.396  
                     
868.000   545.604  

            
62,86  

Super Deluxe 

                                 

390.991  

                  

1.208.000   817.009  

            

67,63  

 

5.6 Hotel Non- Bintang  

Hotel non bintang yang menjadi sampel dalam kajian ini adalah hotel dengan 72 

kamar. Berdasarkan hasil observasi lapangan diperoleh data statistik kinerja hotel 

yang disajikan pada tabel berikut: 
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Table 5.14 Data Statistik Hotel Non-Bintang 

Jenis Data 

 

Jumlah 

 

Jumlah kamar  72 

Okupansi  55% 

No of Room Sold per thn 14.454 

No of Guest 27.850 

Average Room Rate (ARR) 

                     Rp. 

315.000  

Revenue/thn 

             Rp. 

4.553.010.000  

 

Hotel non bintang ini memiliki 6 macam tipe kamar dengan rentang harga yang 

berbeda-beda. Rincian tipe kama dan harga kamar Krisna Beach Hotel 2 dapat disajikan 

pada tabel berikut: 

 

Table 5.15 Tipe Kamar Hotel Non Bintang 

Tipe kamar 
Jumlah 

Kamar 

Harga Kamar 

Hari Biasa 

Standar Economy  16 

                         

250.000  

Standar Room 9 

                         

350.000  

Standar Superior Twin 5 

                         

500.000  

Deluxe Twin 13 

                         

600.000  

Superior Twin 27 

                         

700.000  

Suite Twin 2 

                         

850.000  

 

 Penentuan Tarif Sewa hotel dilakukan dengan Metode titiok impas atau break event 

point (BEP) dengan langkah-langkah perhitungan sebagai berikut:   

5. Jumlah kamar terjual dalam setahun  

Jumlah kamar terjual dalam setahun diperoleh dengan menggunakan data 

persentasekamar dalam satu tahun (55%), jumlah kamar hotel (72) dan dikalikan dengan 

jumlah hari dalam satu tahun (365 hari). Sehingga diperoleh hasil sebanyak    14.454 

kamar yang terjual dalam setahun 

 55% x 72 x 365 = 14.454 Kamar Terjual setahun 

2. Pendapatan kamar dan harga rata-rata kamar (Average Room rate) per tahun 



66 

 

Untuk memperoleh pendapatan hotel dalam setahun maka dilakukan dengan mengalikan 

Harga rata-rata kamar atau average room rate (ARR) dalam setahun sebesar 

Rp.315,000,-   dengan jumlah kamar yang terjual dalam setahun. Dengan rinician: 

 ARR x jumlah kamar terjual 1 thn  

 Rp.315.000, - x 14.454 =   Rp. 4.553.010.000 ,- Revenue/tahun 

3. Rata-rata tingkat hunian single occupancy dan double occupancy 

 % Double Occupancy =  27.850 – 14.454 x 100% 

14.454 

    =  92,60 % 

 % Single Occupancy = 100% - 92,60%  

    = 7,40%  

4. Menentukan Jumlah kamar yang terjual per hari   

 55% x 72 Kamar = 39,6 kamar terjual per hari  

 Single occupancy  = 7,40 % x 72 Kamar  

= 5,32 Kamar 

 Double Occupancy = 92,60%  X 72 kamar  

=  66,67 Kamar 

   

5. Menentukan tarif sewa kamar hotel   

 Pendapatan per hari 

Penentuan pendapatan kamar per hari dilakukan dengan menggunakan data prosentase 

tamu menginap dalam setahun, jumlah kamar hotel yang tersedia dan mengalikan dengan 

harga rata-rata kamar sehingga diperoleh pendapatan per hari: 

55% x 72 x 315.000 =  Rp.12.474.000  Revenue/ hari 

 Tarif sewa kamar per hari  

Untuk menentukian harga tiap tipe kamar, maka diasumsikan tipe terendah dengan 

lambing X. Kemudian harga dihitung dengan menggunakan rumus persamaan. Hasil 

yang diperoleh kemudian menjadi dasar untuk menghitung tipe kamar lainnya. 

Diasumsikan single okupansi dengan 3 kamar dan double okupansin dengan  68 kamar. 

Sedangkan pendapatan kamar hotel dalam sehari adalah Rp.14.474.000,-  

  5X + 67 (X+72)   = 12.474.000   
  5X + 67X + 4824   = 12.474.000   

  72X     = 12.474.000 – 4.824 

  72X    = 12.469.176 

  X    = 173.183  -->Basic rate BEP 

  

Setelah diketahui X sebagai harga titik impas tipe kamar terendah (standar economy), 

maka selanjutnya  menghitung harga titik impas tipe lainnya dengan menggunakan 
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persentase dari harga jual hotel hari biasa (published), yaitu membandingkan harga 

published tiap tipe kamar. 

 

Standar Room   = 350.000 / 250.000 x 100% 

= 140% 

Standar Superor Twin  = 500.000 / 250.000 x 100% 

= 200% 

Deluxe Twin   = 600.000 / 250.000 x 100% 

= 240% 

Superior Twin   = 700.000/250.000 x 100% 

   = 280% 

Suite Twin    = 850.000 /250.000 x 100% 

= 340% 

Table 5.16 Harga kamar titik Impas Hotel Non-Bintang 

Tipe Kamar 

 

Perhitungan 

 

Harga kamar 

 

Standar Economy   

                

173.183  

Standar Room 140% x 173.183 

                    

242.456  

Standar Superior Twin 200% x  173.183 

                    

346.366  

Deluxe Twin 240% x 173.183 

                    

415.639  

Superior Twin 280 x 173.183 

                    

484.912  

Suite Twin 340 x 173.183 

                    

588.822  

 

6. Harga Jual Masing-masing tipe kamar 

Harga jual masing-masing tipe kamar dalam satu diperoleh dengan mengalikan 

persentase okupansi yang diharapkan, jumlah kamar masing-masing tipe, harga jual tipe 

kamar dan jumlah hari dalam satu tahun 

 

Table 5.17 Pendapatan tariff titik impas per tipe kamar 

Tipe Kamar Harga kamar 

Jumlah 

Kamar Occ Per/Tahun Harga Jual 

Standar Economy Rp173.183 16 55% 365 Rp556.263.796 

Standar Room Rp242.456 9 55% 365 Rp438.057.739 

Standar Superior 

Twin Rp346.366 5 55% 365 Rp347.664.873 

Deluxe Twin Rp415.639 13 55% 365 Rp1.084.714.402 

Superior Twin Rp484.912 27 55% 365 Rp2.628.346.436 
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Suite Twin Rp588.822 2 55% 365 Rp236.412.113 

          Rp5.291.459.359 

 

7. Menghitung tingkat hunian pada titik impas dilakuan dengan membandingkan  total biaya 

yang terjadi salam satu tahun dibagi dengan pendapatan terjadi pada titik impas dengan 

perhitungan sebagai berikut 

Rp. 4.553.010.000  x 55%     = 47, 32% 

Rp 5.291.459.359 
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8. Perbandingan Harga Titik Impas dengan Harga Published Rate 

Perbandingan antara harga titik impas dan harga published hotel memproleh hasil selisih 

keuntungan yang diperoleh hotel. Secara rinci perbandingan tiap tipe kamar hotel bintang 

1 dapat diketahui pada tabel berikut. 

        Table 5. 18 Perbandingan Tarif titik impas dan tarif Hari Biasa per tipe Kamar 

Tipe kamar tarif titik impas tarif published rate Selisih 

Standar Economy  
                

173.183  

                         

250.000  
                   

40.069  

Standar Room 
                    

242.456  

                         

350.000  
                   

56.097  

Standar Superior 

Twin 
                    

346.366  

                         

500.000  
                   

80.138  

Deluxe Twin 
                    

415.639  

                         

600.000  
                   

96.166  

Superior Twin 
                    

484.912  

                         

700.000  
                 

112.193  

Suite Twin 
                    

588.822  

                         

850.000  
                 

136.235  

 

5.7 Pondok Wisata  

Pondok wisata yang dijadikan sampe dalam kajian ini memiliki jumlah kamar 

sebanyak 15. Penginapan ini secara rerata dalam setahun memiliki tingkat hunian kamar 

atau okupansi  sebesar 40%. Secara rinci data statistik pondok wisata dapat dilhat pada 

tabel berikut: 

Table 5.19 Data Statistik Pondok Wisata 

Jenis Data Jumlah 

Jumlah kamar  15 

Okupansi  40% 

No of Room Sold per thn 2.190 

No of Guest 3.995 

ARR 

                         

Rp.350.000  

Revenue/thn 

            Rp.   

766.500.000  

 

Terdapat tiga tipe kamar pada pondok wisata yang terdiri dari 2 tipe Bungalow dan 1 tipe 

kamar deluxe. Rincian tipe dan harga kamar pondok wisata disajikan pada tabel berikut: 
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Table 5.20 Tpe Kamar Pondok Wisata 

Tipe Kamar Harga Kamar 

Deluxe Room Rp500.000 

Bungalow 1 Rp650.000 

Bungalow 2 Rp1.000.000 

 

Berikut langkah-langkah penentuan harga kamar pondok wisata berdasarkan metode titipk 

impas adalah sebagai berikut : 

1. Jumlah kamar terjual dalam setahun  

Jumlah kamar terjual dalam setahun diperoleh dengan menggunakan data 

persentasekamar dalam satu tahun (40%), jumlah kamar hotel (16) dan dikalikan dengan 

jumlah hari dalam satu tahun (365 hari). Sehingga diperoleh hasil sebanyak    18.396 

kamar yang terjual dalam setahun 

 40% X 15 x  365 =  2.190 Kamar Terjual setahun 

2. Pendapatan kamar dan harga rata-rata kamar (Average Room rate) per tahun 

Untuk memperoleh pendapatan hotel dalam setahun maka dilakukan dengan mengalikan 

Harga rata-rata kamar atau average room rate (ARR) dalam setahun sebesar 350. 000   

dengan jumlah kamar yang terjual dalam setahun. Dengan rinician: 

ARR x Kamar terjual dalam satu thn   

Rp. 350.000 x 2.190   = Rp. 766.500.000/ Revenue Per tahun 

3. Rata-ra tingkat hunian single occupancy dan double occupancy  

 % Double Occupancy  = 3.995 - 2190/2190 x 100% 

 = 84,70 % 

 % Single Occupancy = 100% - 84,70%  

    = 15,30%  

4. Menentukan Jumlah kamar yang terjual per hari   

40% x 15 Kamar  = 6 kamar terjual per hari   

Single occupancy   = 15,30% x 15 Kamar  

= 2 Kamar/ Hari 

Double Occupancy  = 84,70% x 15 kamar   

= 13 kamar  

5. Menentukan tarif sewa kamar hotel   

 Pendapatan per hari 

Penentuan pendapatan kamar per hari dilakukan dengan menggunakan data prosentase 

tamu menginap dalam setahun, jumlah kamar hotel yang tersedia dan mengalikan 

dengan harga rata-rata kamar sehingga diperoleh pendapatan per hari: 

40% x 15 x Rp. 350. 000   = Rp. 2.100.000   
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 Tarif sewa kamar per hari  

Untuk menentukian harga tiap tipe kamar, maka diasumsikan tipe terendah dengan 

lambang X. Kemudian harga dihitung dengan menggunakan rumus persamaan. Hasil 

yang diperoleh kemudian menjadi dasar untuk menghitung tipe kamar lainnya. 

Diasumsikan single okupansi dengan 2 kamar dan double okupansin dengan  13 

kamar. Sedangkan pendapatan kamar hotel dalam sehari adalah Rp.2.100.000,-  

 2X + 13(X+15) =  2.100.000   

 2X + 13X + 195 =  2.100.000   

 15X   =  2.100.000 - 195 

 15X   = 2.099.805   

 X   = 139.987  >Basic rate BEP 

 

Setelah diketahui X sebagai harga titik impas tipe kamar terendah (standar economy), 

maka selanjutnya  menghitung harga titik impas tipe lainnya dengan menggunakan 

persentase dari harga jual hotel hari biasa (published), yaitu membandingkan harga 

published tiap tipe kamar 

Bungalow 1   = 500.000 / 350.000 x 100% 

  =  130 % 

Bungalow 2  = 750.000/ 350.000 x 100% 

= 214,28 % 

Table 5.21 Harga Titik Impas Per Tipe Kamar Pondok Wisata 

Tipe Kamar Perhitungan  Harga Jual Kamar 

Deluxe Room   Rp139.987 

Bungalow 1 166,67% x  Rp. 139.987 Rp233.302 

Bungalow 2 214,28% x Rp. 139.987 Rp299.964 

 

6. Harga Jual Masing-masing tipe kamar 

Harga jual masing-masing tipe kamar dalam satu diperoleh dengan mengalikan 

persentase okupansi yang diharapkan, jumlah kamar masing-masing tipe, harga jual tipe 

kamar dan jumlah hari dalam satu tahun. 

Table 5.22 Pendapatan Per Tipe Kamar Pondok Wisata 

Tipe Kamar Perhitungan Harga Jual Kamar 

Deluxe Room 40% x 8 x Rp.139.987 x 365 Rp163.504.816 

Bungalow 1 40% x 4 x Rp.233.302 x 365 Rp136.248.368 

Bungalow 2 40% x 3 x Rp.299.964 x 365 Rp131.384.232 

  Jumlah Rp431.137.416 
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7. Menghitung Hunian pada Titik Impas  

membandingkan  total biaya yang terjadi salam satu tahun dibagi dengan pendapatan 

terjadi pada titik impas dengan perhitungan sebagai berikut: 

Rp. 766.500.000     x 40%     =  71,11 % 

Rp. 431.137.416 

8. Perbandingan Harga Titik Impas dengan Harga Hari Biasa Published Rate 

Perbandingan antara harga titik impas dan harga published hotel memproleh hasil 

selisih keuntungan yang diperoleh hotel. Secara rinci perbandingan tiap tipe kamar 

Pondok Mugibiz hotel dapat diketahui pada tabel berikut. 

 

Table 5.23 Perbandingan Harga Titik Impas dengan Tarif Hari  Biasa 

Tipe Kamar 

Harga Titik 

impas 

Harga  Hari 

Biasa Selisih 
% 

Keuntungan 

Deluxe Room Rp139.987 Rp350.000 Rp210.013 
                

60,00  

Bungalow 1 Rp233.302 Rp500.000 Rp266.698 
                

53,34  

Bungalow 2 Rp299.964 Rp750.000 Rp450.036 
                

60,00  

 

 

5.8 Pembahasan 

 

Kabupaten Pangandaran memiliki beragam daya tarik wisata alam, dan telah menjadi 

destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wistawan khususnya wisatawan  lokal dan 

nusantara. Tingginya kunjungan ke destinasi ini membuat sarana akomodasi tumbuh dengan 

pesat dan tingkat persaingan semakin kompetitif. Sarana akomodasi yang ada di Kabupaten 

Pangandaran terdiri dari hotel bintang, non bintang dan pondok wisata. Secara proporsi, 

hotel-hotel yang ada saat ini didominasi oleh klasifikasi pada hotel non-bintang dan pondok 

wisata. 

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa hotel-hotel di Kabupaten 

Pangandaran belum memiliki acuan pedoman baku dalam menentukan penetapan harga. 

Harga-harga hotel yang ada pada tiap klasifikasi saat ini sangatlah beragam. Harga yang 

ditawarkan tidak dapat menjadi acuan atau cerminan tingkatan klasifikasi hotel. Pada 

umumnya para pengusaha hotel menetapkan harga dengan mempertimbangkan biaya-biaya 

yang dikeluarkan dan keuntungan yang ingin diperoleh. Selain itu terdapat pula 
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pertimbangan lain dalam menetapkan harga kamar antara lain seperti tingkat persaingan, 

jenis tamu, fasilitas yang dimiliki dan lokasi hotel.  

Hasil perhitungan analisis metode titik impas dengan menggunakan harga hotel 

pada hari biasa terhadap hotel-hotel di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Table 5.24 Rekapitulasi Perbandingan Harga Tiap Klasifikasi Hotel  

Di Kab. Pangandaran 

 

Jenis Hotel 

Harga titik 

impas 

 

Harga tipe 

Terendah 

 

Selisih 

 

% 

keuntungan 

 

Hotel Bintang 3 Rp246.242 Rp450.000 Rp203.758 45,28 

Hotel Bintang 2 Rp317.578 Rp575.000 Rp257.422 44,77 

Hotel Bintang 1 Rp244.942 Rp758.000 Rp513.058 67,69 

Hotel Non Bintang Rp173.183 Rp250.000 Rp76.817 30,07 

Pondok Wisata Rp139.987 Rp350.000 Rp210.013 60,00 

 

 Berdasarkan hasil analisis dan survey lapangan dapat terlihat bahwa antara tiap hotel 

bintang (3,2,1) memiliki  rentang harga penawaran yang berbeda-beda. Tingkatan klasifikasi 

hotel tidak dapat dijadikan patokan dalam menetapkan harga kamar menjadi lebih mahal 

dibandingkan level dibawahnya. Bahkan data memperlihatkan semakin rendah hotel bintang 

semakin tinggi harga kamar yang ditawarkan. Hotel bintang 3 dengan fasilitas produk,dan 

pelayanan yang lebih baik seharusnyanya ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi 

dibandingkan hotel yang klasifikasinya lebih rendah. Namun pada kenyataannya Hotel 

bintang 3 dengan tipe kamar terendah menawarkan harga lebih rendah dibandingkan dengan 

kamar tipe terendah di klasifikasi hotel Bintang 2 ataupun hotel bintang 1. Pada klasifikasi 

pondok wisata harga hotel yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan kelas hotel non 

bintang dengan tipe kamar terendah. Harga ini merupakan harga yang ditawarkan pada hari-

hari biasa atau bukan pada masa liburan.  

Dari hasil perhitungan harga titik impas diketahui tiap klasifikasi hotel memiliki 

rentang selisih persentase keuntungan antara 30,07 persen hingga 67,69 persen. Klasifikasi 

Hotel Bintang 1 memiliki tingkat keuntungan tertinggi dengan sebesar 67,69 persen dari 

harga titik impas. Sedangkan klasifikasi dengan keuntungan terendah yaitu pada hotel non 

bintang dengan 30,07 persen.  Harga yang tersebut adalah harga pada tipe kamar terendah.  

Dimana pada umumnya hotel memiliki jumlah kamar paling banyak pada tipe kamar 

terendah. Semakin tinggi tinggi kamar semakin besar persentase keuntungan yang diperoleh 
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hotel. Adapun harga-harga hotel yang dianalisis merupakan harga kamar yang ditawarkan 

pada hari biasa atau saat low season. Dimana harga yang ditawarkan lebih rendah 

dibandingkan dengan harga pada weekend atau masa liburan (high season). Artinya pada 

musim liburan hotel dapat memperoleh keuntungan lebih. Keuntungan tersebut digunakan 

hotel untuk membayar biaya-biaya operasional seperti gaji karyawan, biaya perawatan 

kamar dan biaya lainnya bahkan dapat memperoleh bonus atas kinerja hotel. Namun 

demikian perhitungan tersebut mengacu pada tipe kamar terendah. Untuk tipe kamar lainnya 

disesuaikan persentase selisih harga antar tipe kamar. 

Untuk mengetahui tingkat hunian titik impas pada tiap klasifikasi hotel dapat dilihat 

dari hasil rekapitulasi perbandingan tingkat hunian hotel pada titik impas dan hunian hotel 

sesungguhnya. Secara rinci perbandingan tingkat hunian, pendapatan dan keuntungan hotel 

dapat diamati pada Tabel 26. 

Table 5.25 Rekapitulasi perbandingan tingkat hunian dan pendapatan hotel pada 

titik impas di Kabupaten Pengandaran 

 

Jenis Hotel 

 

 

Tingkat 

Hunian 

titik 

Impas 

(%) 

Tingkat 

hunian 

Hotel 

(%) 

Pendapatan titik 

impas 

 

 

Pendapatan 

Hotel 

 

 

Keuntungan 
(%) 

 

 

Hotel 

Bintang 3 89,60% 64% Rp4.880.482.627 Rp6.832.739.264 28,57 
Hotel 

Bintang 2 89,87% 55% Rp3.618.082.119 Rp5.912.589.375 38,81 
Hotel 

Bintang 1 128,50% 70% Rp1.189.265.119 Rp2.184.525.000 45,56 
Hotel Non 

Bintang 47,32% 60% Rp 5.291.459.359 Rp4.553.010.000 -26,79 
Pondok 

Wisata 71,11% 40% Rp431.137.416 Rp766.500.000 43,75 
 

Berdasarkan Tabel perbandingan tingkat hunian dan pendapatan hotel pada titik 

impas diatas dapat diketahui bahwa Hotel Bintang (1,2,3) dan Pondok Wisata di 

Kab.Pangandaran memperoleh keuntungan (revenue hotel) berkisar antara 28.57 persen 

hingga 45.56 persen dari pendapatan yang diperoleh. Keuntungan tertinggi ada pada hotel 

dengan klasifikasi bintang 1 dan pondok wisata dengan masing-masing sebesar 45.56 persen 

dan 43.75 Persen. Pada hotel bintang 1 hotel tingkat hunian hotel titik impas terjadi sebesar 

128,5% sedangkan tingkat hunian sesungguhnya sebesar  70%, artinya terdapat  58,5% dari 

tingkat hunian  yang sesungguhnya, hal ini dapat diartinya sebagai laba yang diperoleh hotel. 
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Rentang persentase selisih harga antar tiap tipe kamar yang tinggi berkontribusi keuntungan 

yang tinggi bagi hotel. 

Lain halnya dengan hotel klasifikasi non-bintang, hasil perhitungan analisis titik 

impas diperoleh pendapatan hotel minus atau merugi sebesar 26,79 persen. Harga perolehan 

rata-rata kamar hotel (ARR) hotel non-bintang dan tingkat hunian yang terjadi ditengarai 

menjadi penyebab sehingga mengakibatkan hotel merugi dari minimum pendapatan yang 

seharusnya diperoleh. Apabila dicermati dengan hasil perhitungan harga kamar yang 

ditawarkan, klasifikasi hotel non-bintang menawarkan harga kamar dengan persentase 

keuntungan paling rendah apabila dibandingkan dengan klasifikasi hotel lainnya yaitu 

berkisar 30 persen. Namun demikian sampel ini dilakukan pada satu hotel saja, analisis akan 

lebih tajam apabila dilakukan sesuai proporsi jumlah hotel yang ada agar hasil lebih 

mewakili dan akurat. 

Harga-harga yang dianalisis diatas adalah harga jual hotel yang terjadi pada hari 

biasa atau low season. Pada masa akhir pekan dan liburan atau peak season, pada umumnya 

hotel menwarkan dengan harga yang berbeda, dimana harga-harga  akan melambung tinggi 

karena permintaan tamu yang meningkat. Permintaan yang tinggi tentunya akan berimbas 

pada tingkat hunian hotel (okupansi) dan pendapatan hotel. Artinya pada saat peak season 

keuntungan hotel akan lebih tinggi dibandingkan yang diperoleh pada masa hari biasa atau 

low season. 

Pendapatan hotel, baik hotel bintang, hotel non-bintang dan pondok wisata akan 

mempengaruhi terhadap kontribusi pajak pada sektor hotel di Kabupaten Pangandaran. 

Tingginya harga yang ditawarkan oleh hotel-hotel  tidak sesuai dengan harga yang yang 

terjual sebenarnya. Pada kenyataanya harga-harga tersebut jauh dari harga rata-rata kamar 

hotel yang terjadi. Sebagai contoh, Pada hotel bintang 1 hotel menawarkan harga dengan 

dengan rentang antara Rp.758.000,- hingga Rp.1.208.000 namun perolehan harga rata-rata 

kamar (ARR) yang terlapor adalah sebesar Rp.450.000,-. Hal ini dapat terjadi dengan dua 

kemungkinan, yang pertama, pembukuan yang kurang cermat dari pihak hotel. 

kemungkinan kedua,  kebijakan harga dari manajemen hotel yang sangat fleksibel sehingga 

sangat memungkinkan terjadinya tawar menawar dengan  harga yang jauh dibawah harga 

yang ditetapkan (publisehed rate). Hal ini tentunya dapat merugikan bagi banyak pihak, baik 

hotel, tamu, bahkan pemerintah daerah. 

 Dari sisi hotel, penetapan harga yang tidak sesuai dapat berdampak buruk bagi 

pengelolaan hotel, antara lain menyulitkan hotel untuk memproyeksikan pendapatan dan 
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hotel dapat merugi karena tidak dapat memenuhi beban biaya operasional. Selain itu kondio  

produk dan pelayanan yang tidak sesuai dapat merusak  citra hotel dan mengancam 

keberlangsungnan bisnis hotel itu sendiri. Dari sisi tamu dapat menyebabkan ketidakpuasan 

yang dapat berdampak pada loyalitas tamu itu sendiri. Selain itu, kondisi ini dapat 

merugikan bagi pihak pemerintah.  Rendahnya pendapatan hotel akan berpengaruh pada 

pencapaian  kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah di Kabupaten pangandaran sendiri.  

Analisis titik impas merupakan suatu teknik yang dapat digunakan oleh manajemen 

hotel untuk menyusun perencanaan harga khususnya untuk jangka pendek. Hasil analisis 

titik impas dapat mengindikasikan tingkat penjualan agar perusahaan terhindar dari 

kerugian. Harga perolehn  titik impas dapat dijadikan sasaran penjualan minimal yang 

menjadi target penjualan yang ingin dicapai. Melalui titik impas hotel juga dapat 

memproyeksikan kuntungan yang ingin dicapai. analisis ini tidak memperhatikan faktor 

biaya-biaya dalam perhitungan. Guna mencapai tujuan jangka Panjang, hotel juga perlu 

untuk memperhatikan hal yang bersifat intangible seperti kepuasan, pengalaman tamu 

selama menginap yang pada akhirnya akan membawa keberlangsungan jangka panjang  dan 

citra positif bagi bisnis hotel  

Pesatnya pertumbuhan hotel di sekitar destinasi  wisata Kabupaten Pangandaran 

memberikan persaingan tersendiri bagi bisnis  hotel. Tiap hotel berlomba- lomba 

memberikan produk dan pelayanan terbaik agar tamu puas dan loyal. Kondisi ini tentunya 

membutuhkan suatu manajemen strategi yang tepat. Salah satunya adalah dengan penetapan 

strategi harga yang baik. Manaejemen hotel harus mampu melihat kondisi hotel secara 

menyeluruh dalam menerapkan harga. Baik itu sisi internal maupun eksternal hotel. Dari 

sisi internal perlu mengevaluasi kondisi produk, pelayanan dan pengelolaan sedangkan dari 

sisi eksternal seperti dari persaingan harga pada lokasi, target pasar, periode atau season 

hotel.  
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BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

6.1 Kesimpulan 

1. Beberapa hotel bintang 3 dan bintang 1 yang beroperasi di Kabupaten Pangandaran 

memiliki peluang untuk meningkat kelas bintangnya karena memiliki aspek produk, 

layanan dan pengelolaan yang sangat baik, melebihi standar usaha hotel pada 

kelasnya. 

2. Sebagian besar hotel non bintang di Kabupaten Pangandaran menerima testimonial 

pengalaman yang kurang memuaskan dari tamu yang pernah menginap di hotel-hotel 

tersebut 

3. Pondok wisata yang beroperasi di Kabupaten Pangandaran tidak memenuhi kriteria 

sebagai pondok wisata, dan lebih cocok masuk pada kategori hotel non bintang.  

4. Penetapan harga hotel bintang, non-bintang dan pondok wisata di Kabupaten 

Pangandaran belum terstandarisasi dengan baik dan belum sesuai dengan tingkatan 

klasifikasi hotel. 

5. Harga-harga yang ditetapkan Hotel Bintang, hotel non-bintang dan Pondok Wisata 

telah memberikan keuntungan yang cukup memadai bagi hotel dalam menutup 

beban biaya operasional.  Harga – harga yang ditawarkan pada hari biasa lebih tinggi 

dari harga titik impas hotel dengan rentang selisih antara 30 hingga 60 persen.  

6. Hotel memperoleh keuntungan dengan rentang 28 – 45 persen dari titik impas. 

Keuntungan akan diperoleh akan lebih tinggi  pada akhir pekan (weekend) atau masa-

masa liburan (peak season). Pada klasifikasi non-bintang, analisis titik impas 

menunjukkan hotel merugi, Penetapan harga kamar yang ada mengabikatkan hotel 

memiliki keuntungan paling rendah, dengan tingkat okupansi yang ada saat ini. 

6.2 Saran 

1. Meningkatkan kelas bintang pada hotel memerlukan peran pemerintah daerah 

sebagai pemangku kebijakan terkait perizinan dan pendampingan dalam 

peningkatan aspek produk, layanan dan pengelolaan bagi hotel-hotel dengan potensi  

tersebut. Peran pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam memberikan 

saran, masukan, pendapat serta rekomendasi untuk perbaikan sistem internal hotel 

maupun perbaikan berkelanjutan. standar manajemen kualitas maupun standar lain 
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yang relevan dengan proses bisnis organisasi dan perusahaan dalam menghadapi 

sertifikasi klasifikasi hotel. Pemerintah dapat mendampingi dan memberikan 

masukan terkait ruang lingkup penilaian sertifikasi usaha hotel seperti persyaratan 

dasar yang terdiri dari  Tanda Daftar Usaha Pariwisata bidang Usaha Penyediaan 

Akomodasi jenis Usaha Hotel;  Kelaikan fungsi bangunan gedung; Keterangan laik 

sehat; dan  Kelaikan kualitas air.  

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (sdm) di industri pariwisata di 

Kabupaten Pangandaran dapat dilakukan dengan memberikan arahan khusus 

kepada pihak manajemen hotel bintang 2 agar meningkatkan pelayanan yang baik 

terhadap tamu, menggelar pelatihan kepariwisataan bagi pelaku pariwisata, 

pelatihan vokasi yang berbasis kerjasama dengan berbagai industri, seperti restoran, 

dan manajemen hotel untuk meningkatkan sdm pariwisata daerah dan melibatkan 

akademisi yang bergerak di bidang pariwisata untuk bekerjasama mengadakan 

berbagai pelatihan teknis maupun manajerial melalui berbagai kegiatan pengabdian 

masyarakat.  

3. Keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam operasional pondok wisata 

diperlukan agar masyarakat memiliki semangat untuk memaksimalkan nilai 

manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata di daerahnya. Perlu dibuat 

standar  operasional  prosedur  (SOP) tentang  produk  homestay, SOP pelayanan, 

SOP mengenai kebersihan diri dan lingkungan berserta tata caranya dan sop mitigasi  

bencana  alam sebagai acuan masyarakat dalam melaksanakan operasional pondok 

wisata. Selain SOP, diperlukan pelatihan dalam mengaplikasikan SOP tersebut bagi 

masyarakat pengelola pondok wisata dalam menghadapi industri pariwisata.    

4. Penetapan harga mencerminkan kualitas hotel, yaitu sejalan dengan produk, 

pelayanan dan pengelolaan Hotel. Idealnya semakin tinggi harga yang ditawarkan 

semakin tinggi pula rating dan kualitas hotel. Harga titik impas dapat digunakan 

sebagai acuan bagi hotel dalam menentukan strategi harga guna menghindari 

kerugian dan memproyeksikan keuntungan hotel pada periode tertentu 

5. Diperlukan peran pemerintah dalam bentuk regulasi agar penetapan harga-harga 

sesuai dengan tingkat klasifikasi dan kualitas hotel. Pemerintah dan manajemen 

hotel-hotel di Kabupaten Pangandaran dapat mennggunakan acuan harga titik impas 

sebagai harga dasar dalam menentukan rentang harga jual hotel berdasarkan 

klasifikasi. 
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6. Pada klasifikasi hotel Non-bintang dan Pondok wisata memiliki jumlah karakter 

yang beragam, diperlukan analisis lebih mendalam dengan mengambil sampel 

sesuai proporsi agar analisis harga kamar lebih akurat dan mewakili populasi yang 

ada. 
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