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ABSTRAK 

 

ESRA YEPASA, 2012, 8323097660. Tinjauan penetapan tarif harga sewa 

mobil. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Jakarta. 

Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang penetapan tarif harga 

sewa pada Ulan Rent Car. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisisi deskripstif dengan metode pengumpulan data melalui studi 

pustaka, observasi dan wawancara.  

Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa penetapan tarif harga sewa 

harus dilakukan dengan baik, yaitu dengan adanya penetapan harga pokok 

sewa yang spesifik dan margin yang diinginkan agar usaha dapat 

mengetahui dengan jelas kemajuan usahanya dan mempermudah bila ingin 

melakukan keputusan perubahan harga. 
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ABSTRACT 

 

ESRA YEPASA, 2012, 8323097660. Tinjauan penetapan tarif harga sewa 

mobil. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Jakarta. 

This Paper has a purpose to know about the determination of car rental 

price list in Ulan Rent Car. Research method that used is descriptive analysis, 

with searching data through library, observation, and interview. 

From the results of the writing can be seen that the determination of car 

rental price list should be done well, by setting a specific rental cost and the 

desired margin in order to attempt to discern the progress of its business and 

want to make the decision easier when price changes. 
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