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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Hasil Penelitian Sebelumnya 

Penelitian pertama dari Ni Made Sri Ayu Damayanti (2006) yang 

berjudul “Analisis Pengendalian Biaya Food And Beverage Pada Amanusa Resort 

di Nusa Dua, Bali”. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Mencari persentase 

biaya standar (standart cost) dan biaya sesungguhnya (actual cost) food and 

beverage pada Amanusa Resort di Nusa Dua, Bali, 2) Mencari perbandingan 

biaya food and beverage anatara biaya standar (standart cost) dengan biaya 

sesungguhnya (actual cost) pada Amanusa Resort di Nusa Dua, Bali. 3) Cara 

pengendalian biaya food and beverage pada Amanusa Resort di Nusa Dua, Bali. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh 

adalah dengan menggunakan perbandingan biaya standar dengan biaya 

sesungguhnya dan dengan menggunakan pengendalian biaya food and beverage. 

Berdasarkan Tabel perbandingan persentase biaya makanan bulan januari, februari 

dan maret dapat dilihat persentase kenaikan dari penjualan dan persentase 

penurunan dari penjualan. Bulan januari persentase kenaikan dari penjualan 

opening inventory, closing store inventory dan closing outlet inventory mengalami 

penurunan tetapi gross cost available mengalami peningkatan sebesar 1,48% dari 

yang dibudgetkan sebesar 54,95% sedangkan realisasinya56,44%. Sedangkan 

untuk persentase penurunan dari penjualan adjustment charge to F&B mengalami 
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penurunan sebesar 0,13%, entertainment & employee meals mengalami 

penurunan sebesar 0,12%, total food adjustment mengalami penurunan sebesar 

0,12%. Bulan februari persentase kenaikan dari penjualan closing store inventory, 

closing outlet inventory dan gross cost available mengalami peningkatan sebesar 

20,83% dari yang dibudgetkan sebesar 68,40% sedangkan realisasinya sebesar 

89,22%. Sedangkan untuk persentase penurunan dari penjualan tidak mengalami 

penurunan. Bulan maret persentase kenaikan dari penjualan closing store 

inventory, closing outlet inventory dan gross cost available mengalami 

peningkatan sebesar 18,33% dari yang dibudgetkan sebesar 68,42% sedangkan 

realisasinya sebesar 86,74%. Sedangkan untuk persentase penurunan dari 

penjualan tidak mengalami penurunan.  

Penelitian kedua dari Ni Luh Putu Evariani (2009) dengan judul : “ 

Pengendalian Biaya Food And Beverage Pada Hotel Sanur Beach”. Tujuan 

penelitian ini adalah : 1) Mencari penyebab terjadinya perbedaan persentase biaya 

food and beverage antara biaya standar (standart cost) dan biaya sesungguhnya 

(actual cost) pada Hotel Sanur Beach ; 2) Bagaimana upaya mengendalikan biaya 

food and beverage pada Hotel Sanur Beach?. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan 

studi kepustakaan. Data yang diperoleh adalah dengan menggunakan 

perbandingan biaya standar dengan biaya sesungguhnya dan dengan 

menggunakan pengendalian biaya food and beverage. Berdasarkan Tabel 

perbandingan persentase biaya makanan bulan januari, februari dan maret dapat 

dilihat persentase kenaikan dari penjualan dan persentase penurunan dari 
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penjualan. Bulan januari persentase kenaikan dari penjualan opening inventory, 

closing store inventory dan closing outlet inventory mengalami penurunan tetapi 

gross cost available mengalami peningkatan sebesar 8,15% dari yang dibudgetkan 

sebesar 40,14% sedangkan realisasinya 48,29%. Sedangkan untuk persentase 

penurunan dari penjualan tidak mengalami penurunan. Bulan februari persentase 

kenaikan dari penjualan closing store inventory, closing outlet inventory dan gross 

cost available mengalami peningkatan sebesar 5,95% dari yang dibudgetkan 

sebesar 41,05% sedangkan realisasinya sebesar 47,00%. Sedangkan untuk 

persentase penurunan dari penjualan tidak mengalami penurunan. Bulan maret 

persentase kenaikan dari penjualan closing store inventory, closing outlet 

inventory dan gross cost available mengalami peningkatan sebesar 8,36% dari 

yang dibudgetkan sebesar 40,27% sedangkan realisasinya sebesar 48,63%. 

Sedangkan untuk persentase penurunan dari penjualan tidak mengalami 

penurunan. 

Penelitian ketiga dari Ni Kadek Muliastini (2008) yang berjudul 

“Analisis Pengendalian Biaya Food and Beverage Pada Kinds Villa Bintang 

Resort & Spa Nusa Dua”.  Pada penelitian ini ada dua masalah yang diangkat, 

yang pertama adalah apa penyebab terjadinya perbedaan persentase biaya food 

and beverage antara biaya yang sesungguhnya (actual cost) dengan biaya standar 

(standard cost) periode Januari sampai Maret 2008 dilihat dari arus biaya pada 

Kinds Villa Bintang Resort & Spa?, dan masalah yang kedua adalah Bagaimana 

pengendalian Biaya food and beverage terhadap Arus Biaya Pada Kinds Villa 

Bintang Resort & Spa?. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang 
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digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang 

diperoleh adalah dengan menggunakan perbandingan biaya standar dengan biaya 

sesungguhnya dan dengan menggunakan pengendalian biaya food and beverage. 

Berdasarkan Tabel perbandingan persentase biaya makanan bulan januari, februari 

dan maret dapat dilihat persentase kenaikan dari penjualan dan persentase 

penurunan dari penjualan. Bulan januari total opening inventory mengalami 

penurunan sebesar 0,76%, purchase mengalami peningkatan 5,08% sehingga total 

food available mengalami peningkatan 4,31%.Total closing inventory juga 

mengalami peningkatan sebesar 1,02% sehingga gross cost available mengalami 

peningkatan sebesar 3,29% dari standar sebesar 40,22% sedangkan realisasinya 

43,51%. Bulan Februari total opening inventory mengalami peningkatan sebesar 

0,10%, purchase mengalami peningkatan 3,52% sehingga total food available 

mengalami peningkatan 3,62%. Total closing inventory juga mengalami 

peningkatan sebesar 1,50% sehingga gross cost available mengalami peningkatan 

sebesar 2,12% dari standar sebesar 42,11% sedangkan realisasinya 44,23%. Bulan 

Maret total opening inventory mengalami peningkatan sebesar 1,04%, purchase 

mengalami peningkatan 0,39% sehingga total food available mengalami 

peningkatan 1,43%. Total closing inventory mengalami penurunan sebesar 0,34% 

sehingga gross cost available mengalami peningkatan sebesar 1,76% dari standar 

sebesar 44,27% sedangkan realisasinya 46,03%. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-

sama meneliti tentang pengendalian biaya food pada hotel. Perbedaan antara 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tempat atau lokasi 

penelitian dilakukan. Pada penelitian ini mengambil lokasi di Kuta Central Park 
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Hotel, Kuta – Bali, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Sri Ayu 

Damayanti (2006) mengambil lokasi di Amanusa Resort Nusa Dua, penelitian 

yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Evariani (2009) mengambil lokasi di Hotel 

Sanur Beach dan Ni Kadek Muliastini (2008) mengambil lokasi di Kinds Villa 

Bintang Resort & Spa Nusa Dua. Perbedaan berikutnya yaitu terletak pada fokus 

penelitian, sebelumnya berfokus menganalisis makanan dan minuman sedangkan 

penelitian ini hanya menganalisis makanan.  

2.2.  Deskripsi Konsep 

2.2.1. Tinjauan tentang Hotel 

Pengertian Pariwisata telah banyak dikemukakan dalam buku pariwisata, 

salah satunya menurut Lawson (1976: 27), hotel adalah sarana tempat tinggal 

umum untuk wisatawan dengan memberikan pelayanan jasa kamar, penyedia 

makanan dan minuman serta akomodasi dengan syarat pembayaran.  

Menurut Sihite (2000: 49) menyebutkan bahwa hotel adalah sebuah 

gedung (bangunan) untuk menyediakan penginapan, makanan dan pelayanan yang 

bersangkutan dengan penginapan serta makanan itu bagi mereka yang 

mengadakan perjalanan”. 

Kata hotel mempunyai banyak batasan pengertian yang masing-masing 

berbeda dalam penguraiannya. Sulastiyono (1999:5) menyebutkan bahwa “Suatu 

perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan 

makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang 

sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar 

sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa ada perjanjian khusus”. 
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Penentuan jenis hotel tidak terlepas dari kebutuhan pelanggan dan ciri 

atau sifat khas yang dimiliki wisatawan (Tarmoezi, 2000: 5). Berdasarkan hal 

tersebut, jenis hotel dapat dibedakan dari dilihat dari lokasi dimana hotel tersebut 

dibangun, sehingga dikelompokkan menjadi: 

1) City Hotel 

Hotel yang berlokasi di perkotaan, biasanya diperuntukkan bagi masyarakat 

yang bermaksud untuk tinggal sementara (dalam jangka waktu pendek). City 

Hotel disebut juga sebagai transit hotel karena biasanya dihuni oleh para 

pelaku bisnis yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan bisnis yang 

disediakan oleh hotel tersebut. 

2) Residential Hotel 

Hotel yang berlokasi di daerah pinngiran kota besar yang jauh dari keramaian 

kota, tetapi mudah mencapai tempat-tempat kegiatan usaha. Hotel ini 

berlokasi di daerah-daerah tenang, terutama karena diperuntukkan bagi 

masyarakat yang ingin tinggal dalam jangka waktu lama. Dengan sendirinya 

hotel ini diperlengkapi dengan fasilitas tempat tinggal yang lengkap untuk 

seluruh anggota keluarga. 

3) Resort Hotel 

Hotel yang berlokasi di daerah pengunungan (mountain hotel) atau di tepi 

pantai (beach hotel), di tepi danau atau di tepi aliran sungai. Hotel seperti ini 

terutama diperuntukkan bagi keluarga yang ingin beristirahat pada hari-hari 

libur atau bagi mereka yang ingin berekreasi. 
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4) Motel (Motor Hotel) 

Hotel yang berlokasi di pinggiran atau di sepanjang jalan raya yang 

menghubungan satu kota dengan kota besar lainnya, atau di pinggiran jalan 

raya dekat dengan pintu gerbang atau batas kota besar. Hotel ini 

diperuntukkan sebagai tempat istirahat sementara bagi mereka yang 

melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil 

sendiri. Oleh karena itu hotel ini menyediakan fasilitas garasi untuk mobil. 

Menurut Tarmoezi (Tarmoezi, 2000: 3), dari banyaknya kamar yang 

disediakan, jenis hotel dapat dibedakan menjadi: 

1) Small Hotel 

Jumlah kamar yang tersedia maksimal sebanyak 28 kamar. 

2) Medium Hotel 

Jumlah kamar yang disediakan antara 28- 299 kamar. 

3) Large Hotel 

Jumlah kamar yang disediakan sebanyak lebih dari 300 kamar. 

United States Lodging Industry dalam Sulastiyono (2008:26) menjelaskan 

bahwa yang utama hotel terbagi menjadi tiga jenis yaitu : 

1) Transient Hotel adalah hotel yang letak atau lokasinya di tengah kota dengan 

jenis tamu yang menginap sebagian besar adalah untuk keperluan bisnis dan 

turis. 

2) Residential Hotel adalah hotel yang pada dasarnya merupakan rumah-rumah 

yang berbentuk apartemen dengan kamar-kamarnya dan disewakan secara 

bulanan atau tahunan. Residential Hotel juga menyediakan kemudahan-
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kemudahan seperti layaknya hotel, seperti layanan makanan yang diantar ke 

kamar dan pelayanan kebersihan kamar. 

3) Resort Hotel adalah hotel yang pada umumnya berlokasi di tempat-tempat 

wisata, dan menyediakan tempat-tempat rekreasi dan juga ruang serta 

fasilitas konferensi untuk tamu-tamu. 

Jadi secara umum, hotel dapat diartikan sebagai salah satu akomodasi 

yang menyediakan jasa layanan menginap, makanan dan minuman, serta 

pelayanan lainnya yang berhubungan dengan penginapan yang dikelola secara 

komersil untuk khalayak umum. 

2.2.2. Tinjauan tentang Akuntansi Biaya 

Pengertian akuntansi biaya menurut Supriyono (1999:12) “akuntansi 

biaya adalah salah satu cabang akuntansi yang merupakan alat manajemen dalam 

memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis, serta menyajikan 

informasi biaya dalam bentuk laporan biaya”. 

Menurut Supriyono (1999:14) tujuan dari Akuntansi Biaya adalah untuk 

menyediakan salah satu informasi yang diperlukan manajemen dalam mengelola 

perusahaan yaitu informasi biaya yang bermanfaat untuk :  

1) Perencanaan dan pengendalian biaya. 

2) Penentuan Harga Pokok produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan   dengan 

tepat dan teliti. 

3) Pengambilan keputusan khusus oleh manajemen. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2005:6) “Akuntansi Biaya adalah proses 

pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan 
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penjualan produk atau jasa, dengn cara – cara tertentu, serta penafsiran 

terhadapnya. 

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan akuntansi biaya 

adalah salah satu cabang akuntansi yang merupakan alat manajemen dalam 

memonitor dan merekam transaksi biaya pembuatan dan penjualan produk atau 

jasa dengan cara – cara tertentu dan menyajikan dalam bentuk laporan biaya. 

2.2.3. Tinjauan tentang Biaya dan Penggolongan Biaya 

2.2.3.1. Biaya 

Biaya merupakan faktor penting yang harus dikendalikan demi 

kepentingan dan kelancaran perusahaan dalam rangka menghasilkan laba 

merupakan tujuan utama disamping tujuan lain. 

Konsep biaya dan istilah-istilah biaya telah dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan banyak pihak. Masing-masing pihak memiliki interpretasi yang 

berbeda-beda terhadap biaya. Dalam akuntansi keuangan biaya merupakan 

pengorbanan yang dilakukan guna memperoleh manfaat, pada tanggal perolehan 

dinyatakan dengan pengurangan kas atau aktiva lainnya pada saat ini atau di masa 

mendatang. Biaya memeiliki beberapa arti. Salah satunya dikemukakan oleh 

Mulyadi (2005:8-10) menyatakan bahwa “ dalam arti luas biaya adalah 

pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam suatau uang, yang telah terjadi 

atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Sedangkan dalam arti 

sempit biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk 

memperoleh aktiva.” Dari defenisi tersebut dapat dilihat unsur pokok yang 

terkandung dalam biaya yaitu :  
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1) Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. 

2) Diukur dalam satuan uang. 

3) Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi. 

4) Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. 

Biaya tidak hanya berhubungan dengan pengorbanan sumber ekonomi 

yang telah terjadi,tetapi meliputi juga pengorbanan yang direncanakan akan 

terjadi. Demikian pula yang dikemukakan oleh Supriyono (1999:16) menyatakan 

bahwa : “ Biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam 

rangka memperoleh penghasilan (revenue) dan akan dipakai sebagai pengurang 

penghasilan.” 

 Jadi biaya merupakan sumber daya organisasi yang dikorbankan, sebagai 

usaha untuk memperoleh pendapatan dan biaya merupakan unsur pengurang dari 

pendapatan. 

2.2.3.2. Penggolongan Biaya 

Penggolongan biaya adalah proses pengelompokan secara sistematis atas 

keseluruhan elemen yang ada kedalam golongan – golongan tertentu yang lebih 

ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih memiliki arti penting. 

Menurut Mulyadi (2005:13-16) didalam Akuntansi biaya terdapat lima (5) cara 

penggolongan biaya, yaitu sebagai berikut: 

1) Penggolongan Biaya Menurut  dengan Objek Pengeluaran. 

Dalam cara ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan 

biaya. Seperti misalnya nama objek pengeluaran adalah gaji dan upah, maka 

semua pengeluaran yang berhubungan dengan gaji dan upah disebut “ biaya 

gaji dan upah “ 
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2)  Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. 

Penggolongna ini didasarkan atas aktivitas atau kegiatan perusahaan 

manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) kelompok, yaitu: 

2.1) Biaya Produksi 

Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi 

produk jadi yang siap untuk dijual. Biaya produksi ini secara garis besar 

dibagi menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik. 

2.2) Biaya Pemasaran 

Merupakan biaya – biaya yang terjadi untuk  melaksanakan kegiatan – 

kegiatan pemasaran  produksi. Biaya ini berhubungan dengan dengan 

kegiatan penjualan produk selesai yang terjual dengan cara yang 

memuaskan pembeli dan dapat memperoleh laba sesuai yang diinginkan 

perusahaan sampai dengan mengumpulkan piutang menjadi kas ari hasil 

penjualan. 

2.3) Biaya Administrasi dan Umum 

Merupakan biaya – biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan 

pemasaran produk. Biaya ini  berhubungan dengan kegiatan penentuann 

kebijaksanaan, pengarahan, dan pengawasan kegiatan perusahaan secara 

keseluruhan agar  dapat berhasil dan berdaya guna. 
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3)  Penggolongan Biaya menurut Hubungan Biaya dengan sesuatu yang dibiayai, 

dapat saja berupa atau departemen. Dalam hubungan dengan sesuatu yang 

dapat dibiayai, biaya dapat dikelompokan menjadi: 

3.1) Biaya Langsung (Direct Cost) 

Yaitu biaya yang terjadi, yaitu penyebab satu - satunya adalah karena 

adanya sesuatu yang dibiayai. Jiaka sesuatu yang dibayar tersebut tidak ada 

maka biaya langsung tidak akan terjadi. 

3.2) Biaya Tidak Langsung ( Indirect Cost ) 

Yaitu biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. 

Biaya ini tidak mudah diidentifikasikan dengan produk tertentu. 

4) Penggolongan Biaya Menurut Perilaku dalam Hubungannya dengan 

Perubahan Volume Kegiatan. Dalam hubungannya dengan perubahan 

volume kegiatan, biaya dapat digolongkan menjadi : 

4.1) Biaya Variabel 

Biaya variable adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan. 

4.2) Biaya Semivariabel 

Biaya semivariabel adalah yang berubah, tidak sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan. Biaya semivariabel mengandung unsur biaya tetap dan 

unsur biaya variable. 

4.3) Biaya Semi Tetap 

Biaya Semi Tetap adalah biaya yang tetap untuk    tingkat volume kegiatan 

tertentu dan berubah dengan jumlah konstan pada volume produksi tertentu. 
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4.4) Biaya Tetap 

Biaya Tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap konstan tidak dipengaruhi 

oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas sampain tingkat tertentu. 

5) Penggolongan Biaya Atas Jangka Waktu Manfaatnya. 

Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi : 

5.1) Pengeluaran Modal (Capital Expenditures)  

Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi. Pengeluaran modal ini pada saat terjadinya dibebankan 

sebagai harga pokok aktiva dan dibebankan dalam tahun – tahun yang 

memiliki manfaat dengan cara didepresiasi, diamortisasi dan dideplesi. 

5.2) Pengeluaran Pendapatan (Revenue Expenditures)  

Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat 

dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat 

terjadinya pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya dan 

dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya 

tersebut. 

2.2.4. Tinjauan tentang Harga Pokok 

Sebelum memproduksi makanan, bagian food and beverage sebaiknya 

menetapkan Harga Pokok terlebih dahulu. Menurut Supriyono (1999:16) 

mendefinisikan “ Harga Perolehan atau Harga Pokok adalah jumlah yang dapat 

diukur dalam satuan uang dalam bentuk kas yang dibayarkan atau aktiva lainnya 

yang diserahkan/dikorbankan atau, nilai jasa yang diserahkan/dikorbankan atau, 

utang yang timbul atau, tambahan modal dalam rangka pemilikan barang dan jasa 
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yang diperlukan perusahaan, baik pada masa lalu (harga perolehan yang telah 

terjadi) maupun pada masa yang akan datang (harga perolehan yang akan 

terjadi)”. 

Sedangkan Harga Pokok makanan adalah jumlah biaya yang seharusnya 

dikeluarkan untuk memproduksi makanan ditambah biaya – biaya lainnya dengan 

tujuan untuk menjual kembali makanan tersebut. 

2.2.5. Tinjauan tentang Food ( Makanan ) 

Food (makanan) adalah salah satu produk yang dijual di restaurant dan 

room sevice hotel. Makanan yang disuguhkan pun bermacam – macam sesuai 

dengan mutu yang ada. 

2.2.6. Tinjauan tentang Jenis – jenis Laporan Pengendalian Biaya Food. 

2.2.6.1  Daily food cost 

Daily food cost adalah bentuk laporan harian yang dibuat oleh cost 

controller untuk mengendalikan food cost agar tidak terlanjur meningkat. Karena 

jika terjadi pada hari ini merupakan peringatan besok hari untuk tidak 

terlalubanyak membeli atau memesan makanan atau minuman yang disimpan di 

gudang. 

Dua komponen yang sangat berpengaruh terhadap Daily food cost adalah 

Direct Purchase dan Store Requisition. Setiap hari kedua komponen tersebut di 

jumlah nilai rupiahnya oleh cost controller. Selain itu cost control 

memperhitungkan beberapa hal misalnya : transfer ke bar dan makanan karyawan 

(staff meals). 
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Kemudian dari accounting akan diperoleh daily food sales. Setelah itu 

dibuat ratio antara cost of food sold dengan  food sales. Untuk mencari cost ratio 

rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:  

 

Food Cost Persentage = Cost of Food Sold X   100% 

     Net Food Revenue 

2.2.6.2 Food reconciliation 

Untuk mengetahui apakah food cost sudah sesuai dengan yang diharapkan 

maka dibuatkan food cost reconciliation sebab bisa saja terjadi kesalahan selama 

periode tertentu. Food cost reconciliation didasari atas inventory terhadap 

makanan dan minuman yang dikenal dengan sebutan actual food and beverage 

cost. Untuk mengetahui cost of food sold maka dapat menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

  Total Food Available = Opening Inventory + Purchase 

        Gross cost Available = Total FoodAvailable – Closing inventory 

 Cost of Food Sold = Gross cost Available – Total Adjustment Food 

2.2.7. Tinjauan tentang Langkah Pengendalian Biaya 

Menurut J.B. heckert (1997:252) tujuan dari pengendalian adalah untuk 

memperoleh jumlah produksi atau hasil yang sebesar besarnya dengan kualitas 

yang dikehendaki, dari pemakaian sejumlah bahan tertentu, tenaga kerja atau 

fasilitasnya atau memperoleh hasil yang sebaik – baiknya dengan biaya yang 

sekecil mungkin dalam kondisi yang ada. Untuk mengendalikan pelaksanaan ini, 

langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menetapkan standar perbandingan, 

langkah kedua adalah mencatat prestasi pelaksanaan yang sesungguhnya terjadi 



22 

 

dengan biaya standar tatkala pekerjaan dilaksanakan. Langkah terakhir ini 

mencakup sebagai berikut : 

1. Menetapkan perbedaan antara standar dengan prestasi pelaksanaan yang 

sesungguhnya. 

2. Menganalisa sebab – sebab terjadi perbedaan. 

3. Mengambil tindakan perbaikan untuk mengendalikan biaya sesungguhnya 

yang tidak memuaskan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan terlebih 

dahulu. 

2.2.8.  Tinjauan tentang Tingkat Standar 

Menurut J.B. Heckert (1997:253) tujuan dari penggunaan standar ini 

adalah sebagai suatu alat untuk melihat apakah pelaksanaan dikendalikan 

sebagaimana mestinya, untuk itu perlu dipastikan tingkatan standar apa saja yang 

harus ditetapkan. Adapun tiga tingkatan standar sebagai berikut : 

1) Standar ideal 

Standar ideal merupakan suatu standar yang menggambarkan pelaksanaan 

terbaik yang dapat dicapai, tetapi lebih merupakan suatu saran yang 

dipergunakan dalam usaha memajukan efisiensi. Dengan demikian perbedaan 

(variance) merupakan hal yang tidak memuaskan dan menunjukan 

ketidakmampuan untuk mencapai tingkat efisiensi yang ideal. Penggunaan 

suatu standar ketat yang tidak dapat dicapai akan mengaburkan tujuan 

pengurangan biaya dan pengendalian biaya. Bila standar yang ditetapkan lebih 

ketat daripada pelaksanaan yang dapat dicapai sekarang, maka biaya yang lebih 

rendah tidak selalu akan terjadi sebelum dapat ditemukan cara penggunaan 
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biaya untuk standar. Dengan demikian standar ideal sangat tidak dikehendaki 

sebagai alat pengendalian biaya. 

2) Rata – rata presentasi kerja pada masa lalu 

Standar sering ditetapkan berdasarkan apa yang telah dilakukan dimasa lalu, 

tanpa disesuaikan dengan metode – metode yang lebih baik tanpa 

dieliminasikannya pemborosan. Dengan demikian suatu standar yang 

ditetapkan berdasarkan tingkatan ini merupakan tolak ukur yang kurang baik, 

karena standar tersebut juga dapat dicapai melalui pelaksanaan yang buruk. 

Jadi, disini ketidakefisienan yang seharusnya diungkapkan oleh standar telah 

tersembunyi oleh standar yang bebas.  

3) Standar prestasi yang baik dan dapat dicapai 

Standar pelaksanaan baik dapat dicapai, jenis   standar ini dapat dicapai atau 

diperbaiki melalui pelaksanaan yang efisien. Ini merupakan suatu standar yang 

ditetapkan pada tingkat yang tinggi, tetapi dapat dicapai dengan usaha yang 

giat. Standar yang demikian nampaknya merupakan suatu yang paling efektif 

untuk tujuan pengendalian biaya. 

2.2.9. Tinjauan tentang Penyimpangan Biaya Sesungguhnya dari Biaya Standar 

Menurut Mulyadi (2005:415) biaya standar adalah biaya yang ditentukan 

dimuka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk 

membuat suatu produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi 

kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor – faktor lain. 

Penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan 

selisih (variance). Selisih tersebut ada dua yaitu selisih yang menguntungkan 
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(laba) jika biaya standar lebih besar dari biaya sesungguhnya dan selisih 

merugikan jika biaya standar lebih kecil dari biaya sesungguhnya. Selisih yang 

merugikan akan dianalisis dan dari analisis tersebut diselidiki penyebabnya untuk 

kemudian dicari jalan keluar untuk mengatasinya. Dalam kaitannya dengan 

pengendalian biaya makanan dan minuman selisih biaya standar dengan biaya 

sesungguhnya dapat diketahui dangan cara rumus sebagai berikut : 

Variance Food Cost   = Standard Food Cost Percentage – Actual Food Cost 

Percentage 

2.2.10. Tinjaun tentang Pengendalian Biaya Food 

Pengendalian biaya terdiri dari dua kata yaitu pengendalian dan biaya. 

Menurut Supriyono (1999) “ Pengendalian adalah proses untuk memelihara 

kembali, menilai dan selalu memonitor laporan – laporan, apakah pelaksanaan 

tidak menyimpang dari tujuan yang sudah ditentukan. 

Berdasarkan definisi pengendalian dan biaya yang telah diuraikan diatas 

maka dapat diartikan pengendalian biaya adalah suatu proses untuk menilai 

kembali, menilai, memonitor laporan – laporan biaya dalam usaha untuk 

memperoleh penghasilan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. 

Pada industri perhotelan, pengendalian biaya sangat penting guna 

mencapai tujuan dari perusahaan. Salah satu penghasilan utama dalam hotel selain 

penjualan kamar adalah penjualan makanan dan minuman. Sebagai penghasil 

utama pendapatan hotel sangat diperlukan pengendalian biaya penjualan makanan 

dan minuman. 
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Pada usaha bidang makanan dan minuman, salah satu yang sangat penting 

adalah tata boga, dimana didalamnya menyangkut pengelolaan bahan makanan. 

Pengelolaan bahan makanan sangat berpengaruh pula pada food cost. Jika banyak 

bahan makanan yang busuk, mutu tidak standar, dan banyak yang hilang karena 

pencurian atau pemakain yang boros food cost akan membengkak atau lebih besar 

dari seharusnya. 

Food cost yang terlalu tinggi akan mempengaruhi harga jual makanan atau 

dapat dikaitkan mengurangi keuntungan, oleh karena itu sudah seharusnya untuk 

masing- masing perusahaan menetapkan standar harga pokok makanan (food cost 

standard). Dengan adanya food cost standard, maka dapat dijadikan dasar dalam 

pengendalian harga pokok makanan. Jika food cost standard lebih kecil dari 

kenyataan (actual food) berarti terjadi kegagalan dalam pengendalian food cost. 

Pada pengendalian biaya, perlu diketahui fungsi – fungsi pokok dalam 

operasional food yang harus diawasi. Adapun fungsi – fungsi tersebut antaralain: 

1. Purchasing (fungsi pembelian) 

Pengawasan terhadap fungsi pembelian ini dimaksudkan untuk meyakinkan 

bahwa bahan – bahan yang dibeli itu benar – benar dibutuhkan oleh 

operasional yang dijalankan dan diperoleh mutu yang terbaik sesuai dengan 

spesifikasi pembelian yang diterapkan pada tingkat harga yang paling rendah. 

2. Receiving (fungsi penerimaan barang) 

Fungsi utama dari penerimaan barang ini dalah untuk meyakinkan bahwa 

barang – barang yang dibeli sesuai jenis, mutu dan jumlahnya dengan yang 

dipesan serta tingkat harga yang sesuai dengan penawaran yang telah 
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disepakati. Barang – barang yang diterima harus dicocokkan dengan 

spesifikasi pembelian, pemesanan pembelian serta faktur yang dikirim 

bersama – sama dengan barang tersebut oleh pemasok (vendor). 

3. Storing (fungsi penyimpanan barang di gudang) 

Bagian penyimpanan barang berfungsi untuk menjaga agar persediaan barang 

– barang selalu cukup dan menekan serendah mungkin terjadinya kerugian 

yang diakibatkan oleh kerusakan barang – barang selama selama 

penyimpanan. Persediaan yang selalu cukup akan menjamin kelancaran 

operasional dan sebaliknya kelebihan persediaan akan mengakibatkan 

kerugian yang disebabkan kerusakan dengan penurunan kualitas. Untuk itu 

perlu diterapkan barang pertama kali masuk pertama kali keluar.  

4. Issuing (fungsi pengeluaran barang) 

Semua barang – barang yang dikeluarkan dari gudang harus berdasarkan 

bukti permintaan (requisition) dari pejabat yang berwenang. Semua bukti 

permintaan tersebut dicatat dengan baik, diklasifikasikan menurut jenis 

permintaan, diberi harga dan dihitung dengan baik setiap ada pengeluaran 

barang. 

5. Preparation (fungsi pengolahan makanan) 

Dalam pengolahan makanan/minuman standard receipee sebagai patokan 

penggunaan bahan agar mutu dan porsi tetap terjamin serta terhindar dari 

pemborosan atau bentuk kerugian lainnya. 


