
 

Manajemen Keuangan Pendidikan-Dhie’07 
1 

HAND OUT 
MATA KULIAH   : MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN 
KODE MATA KULIAH  : AP 408 
BOBOT SKS   : 3 (TIGA) 
SEMESTER   : IV (EMPAT) 
PERTEMUAN  : 1 dan 2  
 
MATERI   : PEMBIAYAAN DALAM PENDIDIKAN 
 
A. Konsep Pembiayaan Pendidikan 

Pembiayaan pendidikan merupakan persoalan yang paling penting 
dalam ekonomi pendidikan, peran pemerintah dan masyarakat sangat 
berperan dalam pembiayaan pendidikan yang diselenggarakan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat tiga hal pokok yang terkait 
dalam pembiayaan pendidikan, yaitu : 

1. Proses prelaksanaan pendidikan 
2. Distribusi pendidikan di kalangan individu dan kelompok yang 

memerlukan. 
3. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau individu untuk kegiatan 

pendidikan dan jenis kegiatan apa yang dibutuhkan. 
Dalam prosesnya pendidikan memerlukan pengorbanan-pengorbanan 

yang secara langsung bersentuhan dalam produksi pendidikan. Pengorbanan 
yang dikeluarkan tersebut merupakan suatu biaya yang harus dikeluarkan 
dalam melaksanakan pendidikan. Biaya yang dikeluarkan ini akan secara 
langsung bersentuhan dengan komponen mutu pendidikan yang hendak 
dicapai. hal ini berdasarkan asumsi pada tingkat aktivitas yang perlu didanai 
semakin tinggi tingkat sekolah maka akan semakin besar dana yang harus 
dikeluarkan. Hal ini berarti hasil pendidikan hendaknya dimanfaatkan 
semaksimal mungkin agar dapat memberikan rate of return yang tinggi.  
Karena biaya pendidikan merupakan pengeluaran pendidikan yang tidak 
dapat dihindarkan 
 
B. Biaya Pendidikan 

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tidak 
langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 
keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa. Kebanyakan 
biaya langsung berasal dari sistem persekolahan sendiri seperti SPP, dan 
Sumbangan Orang Tua murid untuk pendidikan atau yang dikeluarkan sendiri 
oleh siswa untuk membeli perlengkapan dalam melaksanakan proses 
pendidikannya, seperti biaya buku, peralatan dan uang saku. 

Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam 
bentuk kesempatan yang hilang dan dikorbankan oleh siswa selama belajar 
(Cohn,1979; Thomas Jone,1985; Alan Thomas, 1976. dalam Nanang Fattah 
2000,23). 

Menurut  Cohn (1979:62), biaya pendidikan dapat dikategorikan sebagai 
berikut : 

a. Biaya langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan secara langsung untuk 
membiyai penyelenggaraaan pengajaran, penelitian dan pengabdian 
pada masyarakat, seperti gaji guru, pegawai non edukatif, buku-buku 
pelajaran dana bahan perlengkapan lainnya. Hal ini berpengaruh pada 
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hasil pendidikan berupa nilai pengorbanan untuk penyelenggaraan 
kegiatan-kegiatan tersebut. 

     b. Biaya tak langsung (Indirect cost), yaitu meliputu hilangnya pendapatan 
peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan. Bisa juga berupa 
keuntungan yang hilang (earning forgone) dalam bentuk biaya 
kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh 
siswa selama belajar. 

Bentuk-bentuk dan beberapa kategori dari biaya pendidikan masyarakat 
dan swasta menurut R. Johns, Edgar L. Morphet dan Kern Alexander 
(1983:45),yaitu :  
a. Direct Cost 

1. Social 
- Salaries of teacher, administrators and nonprofesional personnel 
- Books, supplies and equipment 
- Transportation 
- Room anf board 
- Scholarship and other subsidies to students 
- Capital expenditure 

2. Private 
- Tuition and fees 
- Books, suplies and equipment 
- Extra travel 
- Room and board 

b. Indirect cost 
1. Social 

- Earning forgone 
2. Private 

          - Earning forgone 
 
Biaya satuan ditingkat sekolah merupakan biaya pendidikan tingkat 

sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat 
yang dikeluarkan untuk penyelenggraan pendidikan dalam satu tahun 
pelajaran. 
Biaya satuan per murid merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa 
besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk 
kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. 

Dalam pendekatan makro, terdapat karakteristik pendidikan yang 
mempengaruhi biaya, yaitu : 

1. Skala gaji guru dan jam terbang mengajar 
2. Penataran dan latihan pra jabatan 
3. Pengelompokan siswa di sekolah dan di dalam kelas 
4. Sistem evaluasi 
5. Supervisi pendidikan 

 
Dalam pendekatan mikro, perhitungan satuan biaya pendidikan dapat 

menggunakan formula sebagai berikut : 
Sb (s,t) =f [K (s,t) dibagi  M (s,t)] 
Dimana : 
Sb  : Satuan biaya per murid per tahun 
K  : Jumlah seluruh pengeluaran 
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M : Jumlah murid 
s : Sekolah tertentu 
t : Tahun tertentu 
Dengan mengetahui besarnya biaya satuan per siswa menurut jenjang 

dan jenis pendidikan berguna untuk menilai berbagai alternatif  kebijakan 
dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 
 
C. Biaya dan Manfaat Pendidikan 

Dalam hubungannya dengan biaya dan manfaat, pendidikan dapat 
dipandang sebagai salah satu investasi (human investment) dalam hal ini, 
proses pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan 
suatu bentuk konsumsi semata, akan tetapi merupakan suatu investasi. 

Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu investasi yang berguna 
bukan saja untuk perorangan atau individu saja, tetapi juga merupakan 
investasi untuk masyarakat yang mana dengan pendidikan sesungguhnya 
dapat memberikan suatu kontribusi yang substansial untuk hidup yang lebih 
baik di masa yang akan datang. Hal ini, secara langsung dapat disimpulkan 
bahwa proses pendidikan sangat erat kaitannya dengan suatu konsep yang 
disebut dengan human capital. 

 
D. Mengukur Manfaat Biaya Pendidikan (Cost Benefit Analysis) 

Manfaat biaya pendidikan oleh para ahli pendidikan sering disebut 

dengan Cost Benefit Analysis, yaitu rasio antara keuntungan financial sebagai 

hasil pendidikan (biasanya diukur dengan penghasilan) dengan seluruh biaya 

yang dikeluarkan untuk pendidikan. (Nanang F., 2000:38). 

Biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang atau rupiah, tetapi juga 

dalam bentuk biaya kesempatan. Biaya kesempatan (income forgone) yaitu 

potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau 

menyelesaikan studi. Dengan demikian, biaya keseluruhan (C) selama di 

tingkat persekolahan terdiri dari biaya langsung (L) dan biaya tidak langsung 

(K). Dalam rumusannya digambarkan sebagai berikut : 

C = L + K 

Biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran 

karakteristik keuangan sekolah (Nanang Fattah,2000:25). 

 
E. Efisiensi Pendidikan (Cost Effectiveness Analysis) 
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Istilah efisiensi pendidikan menggambarkan hubungan antara input  

(masukan) dan output (keluaran) dari suatu pelaksanaan proses pendidikan.  

Efisiensi pendidikan menurut Nanang Fattah (2000 :35) artinya 

memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang 

terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Dalam biaya 

pendidikan, efesiensi hanya akan ditentukan oleh ketepatan di dalam 

mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada 

faktor-faktor input pendidikan yang dapat memacu pencapaian prestasi 

belajar siswa.  

Untuk mengetahui efesiensi biaya pendidikan biasanya digunakan 

metode analisis keefektifan biaya (cost effectiveness Analysis) yang 

memperhitungkan besarnya kontribusi setiap masukan pendidikan terhadap 

efektivitas pencapaian tujuan pendidikan atau prestasi belajar. 

Upaya efisiensi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu 

efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Kedua konsep tersebut satu sama 

lain erat kaitannya. 

Efisiensi internal dapat dinilai melalui suatu system pendidikan yang 
menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya minimum. Dapat pula 
dinyatakan bahwa dengan input yang tertentu dapat memaksimalkan output 
yang diharapkan. Output acapkali diukur dengan indicator-indikator seperti 
angka kohort, yaitu proporsi siswa yang dapat bertahan sampai akhir putaran 
pendidikan, 

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur efisiensi internal 
adalah sebagai berikut : 
1. Rata-rata lama belajar (Average study time) 
 Metode ini digunakan untuk mengetahui berapa lama seorang lulusan 
menggunakan waktu belajarnya dengan cara menggunakan statistic kohort 
(kelompok belajar). Cara penghitungannya adalahjumlah waktu yang 
dihabiskan lulusan dalam suatu kohortdibagi dengan jumlah lulusan dalam 
kohort tersebut. 
2. Rasio Input – Output (Input-Output Ratio (IOR)) 
 Merupakan perbandingan antara jumlah murid yang lulus dengan 
murid yang masuk awal dengan memperhatikan waktu yang seharusnya 
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ditentukan untuk lulus. Artinya, membandingkan antara tingkat masukan 
dengan tingkat keluaran. 
 
Sedangkan Efesiensi eksternal, sering dihubungkan dengan metode cost 

benefit analysis. Efisiensi eksternal dihubungkan dengan situasi makro yairtu 
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan social sebagai dampak dari hasil 
pendidikan.Pada tingkat makro bahwa individu yang berpendidikan 
cenderung lebih baik memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan 
kesehatan yang baik. 
 Analisis efisiensi eksternal berguna untuk menentukan kebijakan 
dalam pengalokasian biaya atau distribusi anggaran kepada seluruh  sub-sub 
sector pendidikan. Efisiensi eksternal juga merupakan pengakuan sosial 
terhadap lulusan atau hasil pendidikan. 
 Dalam menganalisis efisiensi eksternal, dalam bidang pendidikan 
dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu : 
1.  Keuntungan perorangan (private rate of return) 

Yaitu perbandingan keuntungan pendidikan kepada individu dengan biaya 
pendidikan dari individu yang bersangkutan. 

2. Keuntungan masyarakat (social rate of return) 
Yaitu perbandingan keuntungan pendidikan kepada masyarakat dengan 
biaya pendidikan masyarakat 

Jadi, efisiensi eksternal pendidikan meliputi tingkat balik ekonomi dan 
investasi pendidikan pada umumnya, alokasi pembiayaan bagi jenis dan 
jenjang pendidikan.  

Secara konseptual efisiensi pendidikan meliputi cost-efectiveness dan 
cost benefit. Cost effectiveness dikaitkan dengan perbandingan biayainput 
pendidikan dan efektivitasnya dalam mendukung hasil-hasil belajar. Efisiensi 
internal atau cost effectiveness sangat bergantung pada dua faktor utama 
yaitu : 
1. Faktor institusional 
2. Faktor manajerial 
 Sedangkan cost benefit dikaitkan dengan analisis keuntungan atas 
investasi pendidikan dari pembentukan kemampuan, sikap, keterampilan. 
Terdapat dua hal penting dalam hal 
 investasi tersebut, yaitu : 
1. Investasi hendaknya menghasilkan kemampuan yang memiliki nilai 

ekonomi di luar intrinsiknya. 
2. Nilai guna dari kemampuan 
Upaya-upaya dalam meningkatkan efisiensi pembiayaan pendidikan perlu 
diarahkan pada hal-hal pokok berikut ini : 
1. Pemerataan kesempatan memasuki sekolah (equality of access). 
2. Pemerataan untuk bertahan di sekolah (equality of survival) 
3. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar 

(equality of output) 
4. Pemerataan kesempatan menikmati manfaat pendidikan dalam  kehidupan 

masyarakat  (equality of outcome) 
 Konsep peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan akan 
mempunyai makna jika dihubungkan dengan konsep efisiensi, baik secara 
internal maupun secara eksternal. 
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F. Model Pembiayaan Pendidikan 
Menurut Thomas H. Jones dalam bukunya “Introduction to School Finance; 
Technique and Social Policy”(1985:250), mengungkapkan tentang prinsip-
prinsip atau model pembiayaan pendidikan yang diberlakukan oleh 
pemerintah, yaitu : 

1. Flat Grant, model ini mendistribusikan dana-dana negara bagian tanpa 
mempertimbangkan jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh pajak 
lokal atau pembagian sama rata. 

2. Full State Funding, model ini pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh 
negara yaitu menghapus semua perbedaan lokal, baik dalam 
pembelanjaan maupun dalam perolehan pajak. 

3. The Foundation Plan, model inio ditekankan pada patokan tarif pajak 
property minimum dan tingkat pembelanjaan minimum untuk setiap 
distrik sekolah lokal di negara bagian. 

4. Guaranteed Tax Base, model ini merupakan matching plan, dimana 
negara membayar presentase tertentu dari total biaya pendidikan yang 
diinginkan oleh setiap distrik sekolah. 

5. Percentage Equalizing, model ini merupakan bentuk dari Guaranteed 
Tax Base, dimana negara menjamin untuk  memadukan tingkat-tingkat 
pembelanjaan tahun pertama di distrik lokal dengan penerimaan dari 
suymber-sumber negara dan match berada pada suatu rasio variabel. 

6. Power Equalizing, model ini memerintahkan distrik-distrik yang sangat 
kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolah yang mereka pungut 
ke kantong pemerintah negara bagian. 

 


