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Abstract 

The purpose of this paper is to describe calculation of tuition cost for higher education (case study in Politeknik Negeri 

Padang/PNP). This paper using Activity Based Costing (ABC) method in calculating tuition cost. It also analyzed the 

challenges and opportunities of ABC implementation in higher education institution. This study will contribute to the 

literature by providing a model to calculate tuition cost using ABC method. In addition, this research will also contribute to 

the higher education institutions by providing guidelines to estimate tuition cost using ABC method. Data was gathering 

through document reviews, observations, interviews and focus group discussions with related parties in PNP. This research 

generate tuition cost for each student in 14 departments at PNP. We found that institution will face several challenges when 

using ABC such as data availability, data accuracy, cost driver precision and cost allocation. However ABC implementation 

will provide better planning and performance measurement system for institution. 
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1.   PENDAHULUAN 

Perguruan tinggi sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia mengalami banyak 

perubahan dan tantangan. Revolusi digital, tingginya tuntutan akuntabilitas dan keharusan untuk melakukan 

pengendalian biaya serta mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas secara bersamaan merupakan 

beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh institusi perguruan tinggi (Ismail, 2010). Untuk ma mpu terus 

bertahan dan beradaptasi dengan berbagai perubahan lingkungan yang sangat pesat ini, institusi perguruan 

tinggi harus mengambil berbagai tindakan seperti investasi dibidang informasi, komunikasi dan teknologi 

serta menerapkan sistem manajemen biaya yang efektif. Investasi digital yang akan berkontribusi pada 

peningkatan biaya pendidikan tinggi secara signifikan memerlukan dukungan pengelolaan biaya yang efektif 

agar dapat memberikan nilai tambah bagi perguruan tinggi. 

Manajemen biaya tradisional yang diterapkan pada berbagai institusi perguruan tinggi saat ini sudah 

tidak relevan lagi dengan perkembangan dan perubahan lingkungan organisasi pendidikan tinggi. Kalkulasi 

biaya secara tradisional mengakibatkan alokasi sumber daya yang kurang tepat dan perhitungan biaya yang 

kurang akurat sehingga melemahkan peran informasi biaya dalam pengambilan keputusan pada suatu 

organisasi (Duron, 2001). Perguruan tinggi memerlukan suatu metode yang dapat menghubungkan data 

akuntansi, rencana strategis dan pengukuran kinerja perguruan tinggi agar efektif dalam pengelolaan 

biayanya (Qayoumi, 1996). Perguruan tinggi dengan sistem manajemen biaya yang efektif dapat 

menyediakan manajemen informasi yang tepat dan umpan balik yang penting untuk menghasilkan nilai bagi 

institusi (Cox et al. 1999).  

Activity Based costing (ABC) merupakan salah satu alternatif metode pengkalkulasian biaya yang 

dapat menentukan biaya produk atau jasa secara tepat (Robertson, et al, 1996). ABC dapat menjadi metode 

kalkulasi biaya yang efektif serta  memberikan informasi biaya yang akurat dan terperinci bagi manajemen 
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organisasi. Informasi biaya yang dihasilkan oleh ABC akan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil 

oleh organisasi (Duron, 2001). Meskipun ABC pertama kali dikembangkan untuk organisasi privat yang 

berorientasi pada profit namun ABC juga diyakini dapat menjadi metode kalkulasi biaya yang efektif pada 

organisasi yang bersifat non profit (Atkinson et al, 1997).  

Relevansi penerapan ABC pada institusi perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi negeri telah 

banyak dibahas dalam literatur (Gordon dan Charles, 1998). ABC diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas 

perguruan tinggi negeri sebagai lembaga public (Qayoumi, 1996). Turney (1991) juga menjelaskan bahwa 

ABC dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi dengan karakteristik memiliki aktifitas, mengalami 

keterbatasan biaya dan mendapat tekanan untuk menjadi lebih efektif dalam pengelolaannya. Dan perguruan 

tinggi negeri memenuhi karakteristik yang dijelaskan oleh Turney (1991). Beberapa peneliti lainnya juga 

telah menunjukkan kelemahan sistem biaya tradisional pada kalkulasi biaya pendidikan diperguruan tinggi 

dan menyarankan implementasi ABC untuk memperbaiki manajemen biaya dan analisis keuangan (Acton dan 

Cotton, 1997; Moore, 1999).  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ABC pada penghitungan biaya 

penyelenggaran pendidikan tinggi di Indonesia khususnya pada Politeknik Negeri Padang serta 

menginvestigasi peluang dan tantangan implementasi tersebut. Beberapa universitas di Inggris telah 

menggunakan ABC dan menemukan bahwa informasi yang dihasilkan ABC membantu mereka untuk 

mengelola keuangan dan mengalokasikan sumber daya (Gordon dan Charles (1998). Namun dalam konteks 

Indonesia khususnya pada perguruan tinggi negeri implementasi ABC dalam kalkukasi biaya pendidikan baru 

dimulai pada tahun 2012. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi pada saat itu mewajibkan 92 satuan kerja 

perguruan tinggi negeri di Indonesia untuk melakukan kalkulasi biaya satuan (unit cost) penyelenggaraan 

pendidikan tinggi dengan metode ABC. Implementasi ABC dilingkungan perguruan tinggi negeri ini 

diharapkan dapat  menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat dan akuntabel. 

Literatur yang membahas implementasi ABC dilingkungan perguruan tinggi negeri di Indonesia 

masih relatif terbatas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi literatur terkait 

implementasi ABC di PTN Indonesia khususnya Politeknik Negeri Padang serta analisis peluang dan 

tantangan implementasi ini. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi 

panduan (guideline) bagi lembaga terkait dalam melakukan implementasi kalkulasi biaya dengan ABC.  

Penelitian ini dilakukan pada Politeknik Negeri Padang yang terdiri dari 7 Jurusan dan 14 Program 

Studi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data tahun anggaran 2013. Politeknik Negeri Padang 

dijadikan lokasi penelitian karena berdasarkan hasil evaluasi kalkulasi biaya berdasarkan ABC oleh 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi pada tahun 2013, perguruan tinggi ini merupakan salah satu institusi 

yang telah melakukan perhitungan secara lengkap dan cukup baik.  

 

 

2. TELAAH LITERATUR 

2.1. Kalkulasi Biaya Tradisional  
Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan seringkali dijadikan sebagai sumber informasi 

utama pada berbagai organisasi (Garrison dan Noreen, 2000) karena informasi akuntansi manajemen 

dianggap tidak relevan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan organisasi. Hal ini disebabkan 

karena manajemen biaya tradisional hanya fokus pada pengelolaan biaya seperti anggaran, biaya standar, dan 

analisis varians pada level departemen (Qayoumi, 2008). Pendekatan yang digunakan pada manajemen biaya 

tradisional ini cenderung mengakibatkan ketidakakuratan kalkulasi biaya yang berdampak pada kesalahan 

dalam pengambilan keputusan (Cooper, 1998). Padahal yang dibutuhkan oleh organisasi ini adalah fokus 

pada proses, biaya aktifitas dan pengukuran kinerja sehingga dapat memuaskan pelanggan, meningkatkan 

reliabilitas, fleksibilitas dan produktifitas. Untuk dapat terus bertahan dan memenangkan persaingan, 

organisasi memerlukan perbaikan yang berkesinambungan dengan mengelola setiap aktifitas organisasi 

secara efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan produk/jasa yang berkualitas.  

Sistem biaya tradisional mengasumsikan seluruh biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya tetap 

atau variabel tergantung pada perubahan unit/volume produk yang dihasilkan (Hansen dan Mowen, 2000). 

Penghitungan biaya berdasarkan unit/volume ini mengasumsikan terjadinya biaya berkorelasi dengan 

perubahan unit/volume. Namun pada kenyataannya, sebagian besar biaya tetap tidak dapat diukur 

berdasarkan perubahan unit/volume tetapi lebih pada hubungan sebab akibat. Sehingga pengalokasian biaya 

ini akan lebih tepat jika didasarkan pada perubahan aktifitas yang menyebabkan biaya tersebut terjadi .  

 

2.2. Kalkulasi Biaya Berdasarkan Aktifitas (Activity Based Costing) 

 ABC membantu organisasi untuk memahami kondisi ekonomi dengan mengidentifikasi aktifitas yang 

menyebabkan terjadinya biaya (Kinsella, 2002). ABC merupakan sistem pengkalkulasian biaya, pengembangan 

anggaran, pengukuran kinerja dan penilaian persediaan (O’Guin, 1991). Dengan menetapkan penggerak biaya 

secara tepat, ABC memungkinkan manajemen untuk mengurangi biaya dari aktifitas yang tidak bernilai 
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tambah (O’Guin, 1991). ABC merupakan metode pengalokasian biaya ke produk/jasa dengan menganalisis 

aktifitas dan sumber daya yang dikonsumsi. Aktifitas diklasifikasikan menjadi aktifitas yang bernilai tambah 

(value added activities) yaitu aktifitas yang penting dalam proses dan aktifitas yang tidak bernilai tambah (non 

value added activities).  

 
Gambar 1. Model ABC (Turney, 1991) 

  

Sistem ABC menekankan pada ketepatan penelusuran biaya. Keakuratan penelusuran biaya dengan 

sistem ini disebabkan karena identifikasi biaya dilakukan berdasarkan aktifitas penyebab terjadinya biaya 

tersebut bukan berdasarkan perubahan unit/volume (Hansen dan Mowen, 2000). Dengan menggunakan 

penggerak aktifitas unit dan non unit, asumsi yang digunakan pada metode ini adalah keakuratan penetapan 

biaya sehingga kualitas dan akurasi informasi biaya yang dihasilkan juga dapat ditingkatkan. ABC saat ini telah 

diterima menjadi elemen sistem akuntansi dan pengendalian pada berbagai organisasi karena ABC memberikan 

pandangan yang berbeda dengn focus pada aktifitas yang tidak terlihat pada sistem biaya tradisional (Granof  et 

al, 2000). Dengan informasi yang dihasilkan dari ABC manajer dapat mengambil keputusan yang lebih baik 

(Mahoney, 1997).  

Blount (1998) menjelaskan beberapa keuntungan dengan implementasi ABC: (1) akifitas dapat 

ditelusuri dan diidentifikasi, (2) ABC memberikan perspektif baru dalam menganalisis prilaku biaya dan proses 

perencanaan dan penganggaran, (3) ABC mendorong manajer dan akuntan untuk mengidentifikasi peluang 

untuk berkembang, (4) terdapat pengelompokan aktifitas yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, (5) 

biaya dan nilai waktu ditetapkan untuk setiap aktifitas, (6) terdapat hubungan antar aktifitas dan fungsi, (7) 

peningkatan efisiensi produk dan jasa melalui pengurangan aktifitas yang tidak bernilai tambah. Malcolm dan 

Smith (1994) juga menjelaskan ABC dapat meningkatkan kredibilitas dan kebermanfaatan informasi biaya 

dalam pengambilan keputusan.   

 

2.3. ABC pada Institusi Pendidikan Tinggi 

Karena ABC pertama kali diterapkan pada perusahaan manufaktur, beberapa pertanyaan muncul terkait 

kesesuaian dan kebermanfaatan implementasi ABC pada perusahaan jasa. Finkler (2001) menjelaskan, bagi 

organisasi jasa publik, biaya sangat penting dalam perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan yang 

efektif seperti pada perusahaan manufaktur. ABC merupakan teknik yang berguna bagi organisasi non profit 

(Chan, 1993). ABC dapat bermanfaat bagi organisasi profit dan non profit untuk meningkatkan efektifitas 

alokasi sumber daya. Larnbert dan Whitworth (1996) menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan organisasi 

jasa non profit termasuk perguruan tinggi cocok untuk menerapkan ABC: (a) besarnya biaya seringkali tidak 

diketahui, (b) tidak ada dasar yang rasional dalam menetapkan biaya, (c) penetapan biaya didasarkan pada 

aturan bukan biaya sebenarnya, (d) efektifitas sumber daya tidak diketahui, (e) tidak ada kerangka pengukuran 

kinerja.  

Beberapa peneliti berpendapat bahwa implementasi ABC pada pendidikan tinggi dapat meningkatkan 

kualitas informasi biaya (Duron, 2001). Acton dan Cotton (1997) menyarankan implementasi ABC untuk 

meningkatkan manajemen biaya dan analisis keuangan pada perguruan tinggi. Output dari sistem ABC juga 

dapat digunakan sebagai dasar dalam penganggaran, evaluasi kinerja, penilaian efektifitas program dan 

keputusan penetapan biaya diperguruan tinggi(Trussel dan Bitner, 1996). Robertson et al (1998) menjelaskan 

organisasi jasa seperti perguruan tinggi memerlukan sistem biaya untuk menjalankan 3 fungsi utama yaitu 

pelaporan keuangan bagi manajemen, penjelasan tentang biaya dari setiap aktifitas dan memberikan umpan 

balik pada manajemen tentang apa yang menyebabkan munculnya biaya. Dengan ABC, perguruan tinggi dapat 

memperoleh informasi tentang sumberdaya yang dikonsumsi setiap pusat biaya dan pelanggan berdasarkan 

aktifitasnya.  
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Penggunaan ABC pada institusi perguruan tinggi dapat memenuhi kebutuhan khusus dan tantangan 

organisasi, namun sayangnya implementasi sistem ini masih relatif jarang (Duron, 2001). Penggunaan sistem 

manajemen biaya tradisional dengan penekanan pada akuntabilitas fiskal saja yang selama ini digunakan pada 

perguruan tinggi akan tepat dan efektif jika lingkungannya relatif stabil. Akan tetapi tuntutan peningkatan 

akuntabilitas, penekanan pada outcome bukan hanya output dan  perubahan teknologi yang sangat dinamis 

memerlukan perubahan sistem manajemen biaya.  

  

 

3.   METODE PENELITIAN 
Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggambarkan secara deskriptif implementasi ABC pada 

pengkalkulasian biaya di perguruan tinggi khususnya Politeknik Negeri Padang. Penelitian ini juga 

menggambarkan dan menganalisis manfaat serta tantangan dari implementasi ABC dalam kalkulasi biaya 

penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data tahun 2013  pada 

Politeknik Negeri Padang. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumen keuangan, dokumen 

akademik dan dokumen lainnya yang dikumpulkan melalui beberapa cara.  

a.   Document Review 

Data dikumpulkan dari  beberapa dokumen  yang dimiliki institusi seperti, renstra, renop, data laporan 

keuangan politeknik, data RKA-KL, data kurikulum, data aktiva tetap, data BHP, dll. 

b.   Observasi 

Observasi dilakukan terkait dengan penelusuran aktivitas-aktifitas yang terjadi pada Politeknik Negeri 

Padang. 

c.   Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak-pihak terkait dimulai dari jajaran pimpinan politeknik, 

jajaran pimpinan jurusan, pengelola aset, pengelola BHP, dan fihak-fihak lain yang dapat memberikan 

informasi yang relevan 

d.   Focus Group Discussion (FGD) 

FGD dilakukan untuk mendiskusikan tentang komponen aktifitas, biaya serta penelusuran cost driver yang 

tepat dengan pihak – pihak terkait yang meliputi PD II, Bagian perencanaan dan Ketua Program Studi. 

 

 

4.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Implementasi ABC Pada Pengkalkulasian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan  

 Tujuan utama paper ini adalah mengembangkan model implementasi ABC dalam penghitungan biaya 

penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Negeri Padang (PNP). PNP pada tahun 2013 memiliki 7 Jurusan yang 

terdiri dari 14 Program Studi dengan jumlah mahasiswa 3.377 orang. Tabel 1 menunjukkan profil PNP. 

 
Tabel 1. Profil PNP 

DATA MHS PER PRODI (PROGRAM D-III)  JUMLAH  % 

Jurusan Teknik Mesin        

D3 Teknik Mesin  454 14,32% 

D3 Alat Berat  111 3,50% 

Jurusan Teknik Sipil  
  

D3 Teknik Sipil  367 11,57% 

Jurusan Elektronika  
  

D3 Listrik  274 8,64% 

D3 Elektronika  260 8,20% 

D3 Telkom  290 9,15% 

Jurusan Teknologi informasi  
  

D3 Teknik Komputer  263 8,29% 

D3 MI  263 8,29% 

Jurusan Akuntansi  
  

D3 Akuntansi  354 11,16% 

Jurusan Administrasi Bisnis  
  

D3 AN  329 10,38% 

D3 UPW  80 2,52% 
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Jurusan Bahasa Inggris  
  

D3 Bahasa Inggris  126 3,97% 

Total Program Diploma III 3171 100,00% 

Sarjana Terapan (Diploma IV)  
  

Jurusan Akuntansi  
  

D4 Akuntansi  105 50,97% 

Jurusan Elektronika  
  

D4 Elektronika  101 49,03% 

Total Program Sarjana Terapan  206 100,00% 

 
Langkah-langkah dalam menerapkan model ABC dapat digambarkan sebagai berikut. 

Langkah 1 – Pengumpulan data pengeluaran 

Langkah pertama adalah mengumpulkan seluruh data biaya (pengeluaran) PNP untuk tahun anggaran 

2013. Berdasarkan data yang ada diperoleh 7 kelompok pengeluaran yaitu biaya gaji dan tunjangan, biaya 

operasional, biaya depresiasi, biaya pemeliharaan,  biaya bahan habis pakai, biaya gedung dan sarana serta biaya 

kegiatan lainnya. Dari data yang ada hampir 70% pengeluaran dihabiskan untuk biaya gaji dan tunjangan. 

 

Langkah 2 – Identifikasi aktifitas 

Langkah berikutnya adalah identifikasi aktifitas yang ada di PNP. Aktifitas menunjukkan apa yang 

dilakukan organisasi untuk merubah sumberdaya yang dimilikinya (input) menjadi output (Produk/jasa) 

(Brimson, 1991). Setiap aktifitas yang telah diidentifikasi kemudian dikelompokkan menjadi 2 yaitu aktifitas 

utama dan aktifitas pendukung. Aktivitas utama merupakan aktifitas yang secara langsung berhubungan dengan 

proses bisnis inti suatu organisasi. Dalam konteks perguruan tinggi khususnya politeknik, aktifitas utama 

meliputi tri dharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Sedangkan 

aktifitas pendukung adalah aktivitas yang mendukung pelaksanaan aktifitas utama seperti administrasi, 

kepegawaian, kemahasiswaan dan lain-lain. Rincian aktifitas pada PNP dapat dilihat pada tabel 2. 

 
Tabel 2. Aktifitas Pada PNP 

Kelompok Aktifitas Aktifitas 

Pengajaran Penerimaan mahasiswa baru, Proses Belajar Mengajar, Tugas Akhir, wisuda 

Penelitian Seleksi proposal, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi, seminar hasil 

Pengabdian Masyarakat Seleksi proposal, pelaksanaan pengabdian, monitoring dan evaluasi 

Administrasi  Administrasi akademik dan umum 

Pelayanan Lainnya Perpustakaan, kemahasiswaan, pemeliharaan, pelayanan lainnya 

 
 

Langkah 3 – Penetapan Penggerak Biaya dan Kuantitasnya 

 Langkah berikutnya adalah menetapkan biaya dari setiap aktifitas yang dilakukan dan penyebab 

munculnya biaya (cost driver) tersebut. Penggerak biaya dapat berdasarkan volume dan non volume. Contoh 

penggerak biaya untuk aktifitas proses belajar mengajar adalah jumlah jam mengajar, banyaknya bahan praktek 

yang digunakan serta pemakaian sarana dan prasarana. Untuk aktifitas penelitian contoh penggerak biayanya 

adalah jumlah proposal yang direview dan jumlah penelitian yang didanai. Penetapan penggerak biaya 

dilakukan setelah melalui tahapan observasi, wawancara dan FGD dengan pihak-pihak terkait. Setelah 

ditetapkan penggerak biaya, langkah berikutnya adalah menetapkan kuantitas penggerak biaya tersebut sehingga 

dapat digunakan sebagai dasar alokasi biaya ke aktifitas. Proses penetapan penggerak biaya merupakan salah 

satu langkah krusial dalam kalkulasi biaya dengan ABC. 

 

Langkah 4 – Alokasi Biaya 

 Tujuan utama penelitian ini adalah melakukan estimasi biaya penyelenggaran pendidikan untuk setiap 

mahasiswa pada masing-masing program studi di PNP. Jadi, objek biaya pada penelitian ini adalah program 

studi dan mahasiswa. Setiap biaya yang terjadi pada setiap aktifitas akan dialokasikan pada program studi dan 

kemudian dihitung biaya per unit untuk setiap mahasiswa (unit cost). Hasil perhitungan menunjukkan program 
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studi dengan jumlah mahasiswa yang sedikit (D4 Akuntansi, D4 Elektronika) menanggung lebih banyak biaya 

tidak langsung dari aktifitas penukung. Hal ini disebabkan karena dasar alokasi yang digunakan adalah jumlah 

mahasiswa. Hasil perhitungan biaya penyelenggaran pendidikan untuk setiap program studi dapat dilihat pada 

tabel 3. 

 
Tabel 3. Hasil Kalkulasi Biaya Dengan ABC 

No Program Studi Total Biaya Per Semester 

1 Prodi D4 Akuntansi 5,690,586 

2 Prodi D3 Akuntansi 5,970,339 

3 Prodi D3 Sipil 8,156,596 

4 Prodi D3 Administrasi Bisnis 6,069,269 

5 Prodi D3 UPW 6,522,53 4 

6 Prodi D3 Bahasa Inggris 6,134,495 

7 Prodi D3 Teknik Komputer 6,468,161 

8 Prodi D3Manajemen Informasi 6,742,597 

9 Prodi D3 Teknik Listrik 7,887,632 

10 Prodi D3 Telekomunikasi 8,057,137 

11 Prodi D3 Teknik Mesin 7,446,280 

12 Prodi D3 Alat Berat 7,401,219 

13 Prodi D3 Elektronika 8,025,539 

14 Prodi D4 Elektronika 8,759,240 

 

4.2 Tantangan dan Peluang 

Proses yang dilakukan dalam mengimplementasikan ABC pada perhitungan biaya penyelenggaraan 

pendidikan per unit memiliki beberapa tantangan. Tantangan pertama yang dihadapi adalah memperoleh data 

yang relevan dari pihak/bagian terkait. Data yang dibutuhkan dalam kalkulasi biaya dengan ABC sangat 

terperinci dan tidak semua bagian mendokumentasikan data tersebut dengan baik. Kewenangan untuk 

menggunakan data keuangan juga menjadi tantangan. Sebagian besar data yang  digunakan dalam penelitian ini 

bersifat rahasia sehingga perlu jaminan kerahasiaan data tetap terjaga.  

Tantangan berikutnya adalah tidak adanya jaminan akurasi dan validitas data yang telah dikumpulkan. 

Diperlukan proses pengecekan kembali dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan keyakinan 

yang memadai bahwa data yang ada telah akurat dan valid. Proses pengecekan dan konfirmasi ini dilakukan 

melalui observasi, wawancara dan juga diskusi dengan pihak-pihak terkait.  

Tantangan ketiga adalah ketepatan penggerak biaya (cost driver) dan alokasi biaya. Ketepatan 

penetapan cost driver dan alokasi biaya merupakan salah satu kunci penting dalam implementasi ABC. Oleh 

karena itu pada tahapan ini sangat diperlukan komunikasi dengan pihak-pihak yang menjalankan aktifitas dan 

juga penilaian kesesuaiannya berdasarkan konsep ABC.  

Di samping tantangan, implementasi ABC pada kalkulasi biaya penyelenggaraan pendidikan 

menghasilkan beberapa manfaat dan peluang perbaikan bagi institusi. Dengan kalkulasi biaya dengan ABC, 

semua bagian dalam institusi harus memiliki dokumentasi yang lengkap, detil dan akurat. Implementasi ABC 

akan memaksa setiap bagian untuk menyempurnakan dokumentasi data mereka baik yang bersifat keuangan 

maupun non keuangan. Karena ABC tidak hanya berkaitan dengan data keuangan tetapi meliputi setiap aktifitas 

yang terjadi pada institusi tersebut.  

Dengan implementasi ABC, institusi tidak hanya dapat menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat 

tetapi juga memungkinkan mereka melakukan perencanaan yang lebih baik. Misalnya, kalkulasi biaya dengan 

ABC menyediakan program studi informasi tentang kebutuhan bahan habis pakai mahasiswa untuk setiap kali 

perkuliahan, informasi ini akan sangat bermanfaat bagi program studi dalam melakukan perencanaan dan juga 

proses penganggaran ditahun-tahun berikutnya. 

Implementasi ABC juga membuka kesempatan bagi institusi untuk dapat melakukan pengukuran 

kinerja dengan lebih tepat. Hal ini dimungkinkan karena institusi memiliki data yang lebih baik dan terperinci 

dari masing-masing bagian. Selain itu informasi dari ABC memberikan gambaran tentang standar mutu kinerja 

dari setiap pihak yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam menilai kinerja individu. Dalam konteks institusi 

perguruan tinggi misalnya mengukur kinerja dosen dan pegawai.    
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5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

Institusi pendidikan tinggi akan merasakan perubahan tren yang sangat signifikan antara masa lalu dan 

masa depan. Perubahan ini akan terus terjadi bahkan akan semakin cepat dan kompetitif. Institusi pendidikan 

tinggi memerlukan tindakan yang komprehensif agar dapat terus bertahan. Studi ini menunjukkan implementasi 

ABC dalam kalkulasi biaya merupakan salah satu alternatif strategi yang dapat digunakan oleh institusi untuk 

dapat bertahan. ABC memberikan informasi biaya yang yang lebih akurat, komorehensif dan valid. Selain itu 

ABC juga memfasilitasi institusi pendidikan tinggi unuk dapat melakukan perencanaan dan pengukuran kinerja 

yang lebih baik. Namun demikian beberapa tantangan akan dihadapi institusi pendidikan tinggi dalam 

menerapkan ABC antara lain ketersediaan dan akurasi data. 

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian ini bersifat studi kasus dan hanya 

dilakukan pada satu institusi pendidikan tinggi yaitu Politeknik Negeri Padang. Penelitian berikutnya dapat 

dilakukan pada institusi pendidikan tinggi lainnya sehingga kemampuan generalisasi lebih luas. Kedua, 

penelitian ini hanya bersifat deskriptif menggambarkan implementasi ABC pada PNP termasuk manfaat dan 

tantangannya. Untuk memperkaya, penelitian berikutnya dapat dikembangkan dengan memberikan bukti 

empiris manfaat implementasi ABC bagi institusi perguruan tinggi, bagaimana dampak implementasi ABC 

terhadap sistem perencanaan dan pengukuran kinerja. 
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