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AKUNTANSI BIAYA

 . menghasilkan informasi tentang: 

harga pokok 
produksi

biaya satuan (unit 
cost) per unit layanan

analisis varian 

informasi lain untuk 
kepentingan 

manajerial dalam 
perencanaan dan 

pengendalian, 
pengambilan 

keputusan, dan 
perhitungan tarif 

layanan





PENGHITUNGAN UNIT COST

Menggunakan konsep Activity Based Costing

• Biaya ada penyebabnya (cost driver) dan penyebab biaya adalah aktivitas.

• Penyebab terjadinya biaya (yaitu aktivitas) dapat dikelola.

Dasar ABC Costing

• Menggolongkan biaya langsung dan tidak langsung

• Pembentukan activity cost pool.

• Pembebanan biaya antaraktivitas.

• Pembebanan biaya result – producing activities ke cost object.

Tahap penghitugan ABC costing



PENGERTIAN BIAYA



KLASIFIKASI BIAYA

Biaya Layanan

• Merupakan seluruh biaya yang terkait 
langsung dengan pelayanan kepada 
masyarakat

• meliputi biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa 
layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan 
jasa, dan biaya langsung lainnya yang berkaitan 
langsung dengan pelayanan yang diberikan 
oleh BLU.  

• Biaya layanan merupakan biaya yang terjadi 
unit kerja meliputi biaya jurusan/ program 
studi dan UPT



KLASIFIKASI BIAYA

Biaya Umum dan Administrasi

• Merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk 
administrasi dan biaya yang bersifat umum 
dan tidak terkait secara langsung dengan 
kegiatan pelayanan BLU. 

• Biaya ini antara lain meliputi biaya pegawai, 
biaya administrasi perkantoran, biaya 
pemeliharaan, biaya langganan daya dan jasa, 
dan biaya promosi.

• Biaya administrasi umum merupakan biaya 
yang terjadi universitas dan unit kerja (beban 
bersama fakultas dan pasca sarjana)



KLASIFIKASI BIAYA

Biaya Lainnya

• Merupakan biaya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam biaya layanan dan 
biaya umum dan administrasi. Biaya ini antara lain meliputi biaya bunga dan 
biaya administrasi bank.

Rugi Penjualan Aset Non Lancar

• Merupakan selisih kurang antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar 
yang dijual. 

Biaya dari Kejadian Luar Biasa

• Merupakan biaya yang timbul di luar kegiatan normal BLU, yang tidak 
diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang, dan di luar kendali 
BLU.



Pengakuan Biaya

• Biaya diakui pada saat 
terjadinya penurunan 
manfaat ekonomi masa 
depan yang berkaitan 
dengan penurunan aset 
atau peningkatan 
kewajiban dan dapat 
diukur dengan andal.

Pengukuran Biaya

• Jumlah kas yang 
dibayarkan jika seluruh 
pengeluaran tersebut 
dibayar pada periode 
berjalan.

• Jumlah biaya periode 
berjalan yang harus 
dibayar pada masa yang 
akan datang.

• Alokasi sistematis untuk 
periode berjalan atas 
biaya yang telah 
dikeluarkan.

• Jumlah kerugian yang 
terjadi

Pengungkapan Biaya

• Biaya disajikan secara 
penuh (full cost) dalam 
laporan keuangan 
terpisah untuk setiap 
jenis biaya. Rincian jenis 
biaya diungkapkan pada 
Catatan Atas Laporan 
Keuangan.

AKUNTANSI BIAYA



PROSEDUR
Penghitungan Unit Cost Tarif Layanan Pendidikan

Operator Sistem 
Akuntansi Biaya Unit 

Kerja

Daftar Kegiatan 

dan kebutuhan

Daftar Jumlah 

Mahasiswa

Unit Akuntansi 
dan Pelaporan 

Keuangan
Bagian  SPMB Rektor

Pelaksana 

kegiatan

START

Menyiapkan 

kegaitan dan 

kebutuhan 

dan jumlah 

mahasiswa

Daftar Kegiatan 

dan kebutuhan

Aplikasi Sistem 

Akuntansi Biaya

Daftar Jumlah 

Mahasiswa

Daftar Kegiatan 

dan kebutuhan

Daftar Jumlah 

Mahasiswa

Sesuai

Laporan Daya 

Tampung

Laporan Daya 

Tampung

Unit Cost

Unit Cost

Laporan Daya 

Tampung

Unit Cost 

terverifikasi

Unit Cost 

terverifikasi

Sesuai

Unit Cost 

terverifikasi 

disetujui

YA

YA

TIDAK

TIDAK

END

D

D



PROSEDUR

Analisis Hasil Vaians

Operator Sistem 

Informasi Akuntansi

Unit Akuntansi 

dan pelaporan 

Keuangan

Rektor UNS
Operator Sistem 

Akuntansi Biaya

START

Aplikasi Sistem 

Akuntansi Biaya

Aplikasi Sistem 

Informasi 

Akuntansi

Laporan 

Biaya 

Standar

Laporan 

Biaya 

Aktual

Laporan 

Biaya 

Standar

Laporan 

Biaya 

Aktual

Analisis 

Varians

Laporan Analisis 

Hasil Varians

Laporan Analisis 

Hasil Varians

Setujui?

Laporan Analisis 

Hasil Varians 

disetujui

END

YA

TIDAK



PROSEDUR
Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) & Sejenisnya

Operator VerifikatorPelaksana Kegiatan

START

Daftar kebutuhan 

dan kegiatan 

beban bersama

Daftar perkiraan 

jumlah prosentase 

keuntungan

Daftar jumlah cost 

driver

Daftar kebutuhan 

dan kegiatan 

beban khusus 

layanan

Menyiapkan 

dan membuat

Daftar kebutuhan 

dan kegiatan 

beban khusus 

layanan

Daftar perkiraan 

jumlah prosentase 

keuntungan

Daftar jumlah cost 

driver

Daftar kebutuhan 

dan kegiatan 

beban bersama

Entry data

Daftar perkiraan 

jumlah prosentase 

keuntungan

Daftar kebutuhan 

dan kegiatan 

beban bersama

Daftar kebutuhan 

dan kegiatan 

beban khusus 

layanan

Daftar jumlah cost 

driver

Data kebutuhan 

dan kegiatan, 

cost driver, 

prosentasi 

keuntungan

Sesuai

Data kebutuhan 

dan kegiatan, 

cost driver, 

prosentasi 

keuntungan

END

TIDAK

YA

D


