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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Manajemen dan Manajemen Pendidikan   

1. Manajemen 

Dalam mengurai mengenai manajemen, perlu dihadirkan berbagai 

tokoh yang membicarakan tentang hal itu. Di antara tokoh tersebut adalah 

Eka Prihatin. Menurut Eka Prihatin, sebagaimana yang dikutip oleh Novan 

Ardy Wiyani, kata manajemen merupakan terjemahan dari management 

(bahasa Inggris). Kata managemen berasal dari kata manage atau magiare 

yang berarti melatih kuda dalam melangkahkan kakinya. Dalam pengertian 

manajemen tersebut terkandung dua kegiatan, yaitu kegiatan berpikir 

(mind) dan kegiatan tingkah laku (action).
26

 

Menurut The Liang Gie sebagaimana yang disadur oleh Suharsimi 

Arikunto dalam buku Manajemen Pendidikan mengungkapkan bahwa 

manajemen adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha 

kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.
27

 

Kemudian menurut Sondang P. Siagian manajemen adalah seni dan 

kemampuan memperoleh hasil melalui kegiatan orang lain dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
28

 Tokoh lain, 
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Malayu S.P. Hasibuan menerangkan bahwa manajemen adalah ilmu dan 

seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu.
29

  

Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, manajemen  diartikan 

sebagai penggunaan  sumber  daya  secara  efektif  dan  efisien untuk 

mencapai sasaran.
30

 Dua hal yang menjadi kata kunci (keyword) 

manajemen di sini adalah efektif dan efisien yang sama-sama diartikan 

sebagai pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal.  

Salah satu tokoh Barat yang menggeluti dunia manajemen adalah 

James Stoner. Menurut James Stoner, sebagaimana yang dikutip oleh 

Kadarman, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, 

memimpin dan mengendalikan berbagai upaya dari anggota organisasi dan 

proses penggunaan semua sumber daya organisasi yang telah ditetapkan. 

Menurut Koontz dan Weihrich, sebagaimana yang dikutip oleh Sudarwan 

Denim mengungkapkan definisi manajemen sebagai “The process of 

desaigning and maintaining an environment in which individuals, working 

together in groups, efficiently accomplish selected aims”. Scanlan dan 

Key mendefinisikan manajemen sebagai proses pengkoordinasian dan 

pengintegrasian semua sumber, baik manusia, fasilitas, maupun sumber 

daya teknikal lainnya untuk mencapai aneka tujuan khusus yang telah 
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ditetapkan. Terry menulis, manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengaktuasian, pengawasan baik sebagai ilmu maupun 

seni untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
31

  

Dari berbagai konsep mengenai pengertian manajemen di atas, 

dapat diambil titik temu atau benang merahnya. Menurut hemat penulis, 

ada dua makna yang tersirat dalam manajemen, yaitu: 

a) Seni dan kemampuan merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, 

dan mengontrol aktifitas bersama untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

b) Serangkaian kegiatan (action) yang berupa proses perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organization), pelaksanaan (actuating) 

dan evaluasi (evaluating) untuk mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan bersama.  

Dari kesimpulan tersebut dalam manajemen setidaknya terdapat 

tiga unsur yang harus ada, yaitu sekelompok orang, kerja sama dan tujuan 

yang telah ditetapkan. Dari sekelompok orang tersebut ada salah satu 

orang yang menjadi manajer atau leader yang memfasilitasi kerjasama 

antar anggotanya untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan secara 

bersama-sama. 

2. Manajemen Pendidikan 

Setiap lembaga pendidikan tentunya mempunyai visi dan misi 

dalam rangka untuk meningkatkan mutu (quality) pendidikannya. Untuk 
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mewujudkan visi dan misi tersebut yang diwujudkan secara operasional 

melalui tujuan sekolah perlu adanya kerja keras dari setiap sumber daya 

yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain. 

Untuk menata atau mengelola sumber daya pendidikan inilah yang 

kemudian lebih dikenal dengan istilah manajemen pendidikan. 

Para tokoh pendidikan banyak yang sudah menyusun konsep dasar 

yang berkaitan dengan manajemen pendidikan, mulai dari konsep yang 

paling sederhana sampai dengan yang paling rumit atau kompleks, 

tergantung dari mana tokoh tersebut melakukan analisisnya. Pengertian 

yang paling sederhana bahwa manajemen pendidikan adalah manajemen 

yang diterapkan dilingkungan lembaga pendidikan. Walaupun pengertian 

ini merupakan pengertian yang sangat mudah dipahami, namun belum 

mampu memberikan gambaran yang jelas tentang apa hakekat sebenarnya 

manajemen pendidikan itu sendiri.   

Di antara tokoh yang concern terhadap masalah manajemen 

pendidikan adalah Suharsimi Arikunto. Menurut Suharsimi Arikunto 

manajemen pendidikan terdiri dari dua kata yang berbeda yaitu manajemen 

dan pendidikan. Manajemen diartikan sebagai pengaturan, pengelolaan, dan 

pelayanan. Dengan demikian manajemen dapat diartikan sebagai seuatu 

upaya bersama yang dilakukan oleh sekelompok manusia untuk mencapai 

tujuan (goal setting) organisasi secara efektif dan efesien dengan 

menggunakan segala dana dan daya yang ada. Apabila kata manajemen 



34 
 

tersebut diimplementasikan dalam dunia pendidikan, Arikunto menjabarkan 

menjadi empat komponen, yaitu: 

a. Usaha, manajemen merupakan bagian dari keseluruhan organisasi 

masyarakat (social organization) dan produktivitas organisasi melalui 

kegiatan merencanakan (planning), melaksanakan (actuating), menilai 

(evaluating) dan melaporkan.  

b. Sekelompok manusia, manajemen menjadikan segala sesuatu kegiatan 

yang direncanakan dengan berkerja sama antara manusia yang satu 

dengan yang lain. 

c. Tujuan organisasi, manajemen adalah sarana untuk mencapai tujuan 

melalui layanan yang diberikan sesuai dengan fungsi pendidikan yang 

dijalankan.  

d. Efektif dan efisien, pelayanan (service) sebagai inti dari kegiatan 

manajemen seyogyanya mengusahakan agar sumber daya manusia yang 

ada dapat digunakan secara maksimal. 
32

     

Dengan digabungnya dua kata menjadi satu, maka manajemen 

pendidikan mempunyai makna tersendiri. Secara lebih spesifik Arikunto 

memberikan pengertian bahwa manajemen pendidikan adalah keseluruhan 

proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada, baik 

manusia maupun non-manusia yang tersedia dan sesuai untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
33

 Dari 
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pengertian manajemen pendidikan di atas dapat diambil benang merah 

sebagai berikut: 

a. Manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan (action). 

b. Manajemen pendidikan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. 

c. Manajemen pendidikan berupaya untuk mencapai tujuan tertentu.      

Menurut Sri Haryati, dalam memahami makna manajemen 

pendidikan perlu adanya tiga unsur pokok, yaitu: 

a. Efisiensi dan efektifitas layanan pendidikan 

b. Kegiatan-kegiatan manajemen yang harus dilaksanakan 

c. Sistem sosial organisasi yang mampu memenuhi kebutuhan 

pendidikan dan hubungan yang saling menentukan di antara ketiga 

unsur tersebut.
34

 

Dari ketiga unsur di atas secara sederhana terkandung makna bahwa 

manajemen pendidikan merupakan sekumpulan dari fungsi-fungsi 

organisasi yang mempunyai tujuan utama untuk menjalin efisiensi dan 

keefektifan pelayanan pendidikan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

sumber daya manusia di sekolah dan masyarakat di masa yang akan 

datang. 

Dari berbagai pandangan para ahli manajemen pendidikan di atas, 

terdapat beberapa persamaan kandungan makna yang termuat di dalamnya, 

yaitu: 

a. Adanya tujuan pendidikan sebagai sasaran yang utama 

                                                           
34

 Haryati, Sri. 2013. Manajemen Biaya Pendidikan….. . Jurnal Untidar 2013. 

Universitas Tidar Magelang. Magelang. 2013. h. 43 (lib.untidar.ac.id.) 



36 
 

b. Adanya kerjasama dari berbagai pihak dan dukungan dari berbagai 

sumber daya yang ada 

c. Adanya kegiatan yang merupakan sebuah proses yang sistematis 

d. Adanya pendayagunaan sumber daya  

e. Adanya efisiensi dan keefektifan. 

Dari persamaan makna tersebut, akhirnya penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu ilmu yang 

mempelajari tentang bagaimana sekelompok manusia melakukan 

kerjasama dalam melakukan berbagai macam proses kegiatan sistematis 

untuk mengelola berbagai macam sumber daya pendidikan sehingga 

tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dan efesien.  

3. Proses Manajemen Pendidikan 

Untuk melihat bagaimana proses manajemen pendidikan 

dijalankan, terlebih dahulu harus mengetahui terlebih dahulu fungsi-fungsi 

manajemen. Tanpa mengetahui dan menjalankan fungsi-fungsi 

manajemen, tidak mungkin proses manajemen pendidkan akan terlaksana 

dengan baik karena pada dasarnya proses manajemen mengacu pada 

pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Proses manajemen pendidikan 

yang dimaksudkan di sini adalah fungsi atau tahapan kegiatan manajemen 

yang dijalankan guna mewujudkan tujuan pendidikan. Menurut Arikunto, 

ada empat fungsi manajemen, yaitu perencanaan (planning), 
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pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan 

(controlling).
35

  

Dari paparan yang dikemukakan oleh Arikunto, penulis perlu 

menjelaskan satu persatu fungsi-fungsi manajemen
36

, yaitu: 

a. Planning, adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian 

pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-

sumber yang ada. Dalam merumuskan perencanaan, ada beberapa 

aspeknya, yaitu apa yang akan dilakukan, siapa yang harus melakukan, 

kapan dilakukan, dimana akan dilakukan, bagaimana dilakukannya dan 

apa saja yang harus diperlukan agar tercapai tujuan secara optimal.  

b. Organizing, adalah aktifitas menyusun dan membentuk hubungan-

hubungan kerjasama sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengorganisasian 

sudah mengarah pada penanggung jawab setiap program, misalnya 

siapa yang harus mengerjakan dan kapan dikerjakan serta menentukan 

targetnya. 

c. Actuating, adalah usaha menggerakkan para anggota kelompok 

sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk 

mencapai sasaran perusahaan dan sasaran para anggota perusahaan 

tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-

sasaran tersebut. Actuating merupakan fungsi manajemen yang paling 
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utama karena lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan 

langsung dengan orang-orang dalam organisasi. 

d. Controlling, merupakan usaha yang sistematis untuk menetapkan 

standar pelaksanaan dengan mengambil tindakan koreksi yang 

diperlukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam 

kegiatan pengawasan terdapat fungsi reporting, yaitu suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang 

berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. 

Dari proses manajemen di atas, apabila diterapkan ke dalam 

manajemen pendidikan terdapat tujuh macam proses, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, komunikasi, supervisi, kepegawaian, pembiayaan dan 

penilaian.
37

 Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam mengolah dan 

menyusun kegiatan dalam proses manajemen pendidikan, akan tetapi pada 

intinya terdapat kecenderungan yang menuju pada tiga kegiatan pokok dari 

manajemen itu sendiri, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Ketiga 

tahapan inilah yang menjadi kunci pokok dalam kajian dalam penelitian ini.          

 

B. Manajemen Pembiayaan Pendidikan  

1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan  

Konsep awal dari pembiayaan pendidikan tidak lepas dari 

kesadaran manusia tentang pendidikan itu sendiri. Pendidikan pada 

dasarnya merupakan investasi sumber daya manusia, sehingga para pakar 
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ekonomi memberikan perhatian yang cukup dalam terhadap pendidikan. 

Hal ini karena dengan pendidikan akan membentuk manusia yang cerdas 

dan meningkatkan kemampuan manusia dalam berproduksi. Sebagai 

sebuah investasi maka perlu adanya biaya yang harus dikeluarkan dan 

kemudian dikelola sesuai dengan arah yang diinginkan oleh pihak-pihak 

tertentu.    

Sebelum jauh melangkah, alangkah baiknya ditelusuri terlebih 

dahulu tentang makna pembiayaan itu sendiri. Kata pembiayaan 

merupakan kata yang terdiri dari pem-biaya-an. Di mana pem adalah 

awalan, biaya adalah kata dasar dan an adalah akhiran. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, biaya berarti uang yang dikeluarkan untuk 

mengadakan (mendirikan, melakukan) sesuatu. Biaya juga bisa berarti 

ongkos, belanja dan juga pengeluaran. Setelah mendapat awalan pem dan 

akhiran an, maka pembiayaan berarti segala sesuatu yang berkaitan atau 

berhubungan dengan biaya.
38

 

Batasan mengenai pengertian biaya juga diterangkan oleh beberapa 

ahli. Menurut Bowen, biaya adalah sejumlah pengeluaran dalam bentuk 

uang yang berhubungan dengan perolehan berbagai faktor input 

pendidikan, misalnya guru, buku, gedung, tanah, perlengkapan dan lain 

sebagainya. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Bowen, yaitu   “Cost is 

expenditure by a college or university to acquire the service of land, labor, 

or capital, to purchase goods and services, or to provide student financial 
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aid.”
39

 Menurut Clare Donnelly and Bob Foley, pembiayaan diartikan 

sebagai a quantitative plan of action prepared in advance of a defined 

period of time.
40

  Dengan demikian dapat diambil benang merah bahwa 

biaya adalah pengeluaran yang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan 

untuk mendapatkan jasa atau kepemilikan tanah, pemenuhan kesejahteraan 

tenaga kerja, atau modal, untuk membeli barang dan jasa, atau untuk 

memberikan bantuan finansial kepada siswa    

Para ahli ekonomi memberikan berbagai sumbangan tentang 

konsep biaya yang selanjutnya akan memberikan berbagai keterangan 

tentang batasan-batasan biaya pendidikan. Dari batasan-batasan ini, 

setidaknya ada empat kriteria yang dapat diambil, yaitu: 

a. Biaya pendidikan bersifat kuantitatif, yang artinya biaya yang 

dikeluarkan oleh suatu lembaga pendidikan dapat dihitung 

menggunakan angka-angka yang pasti.  

b. Biaya pendidikan selalu inherent dengan hasil, artinya berapapun 

jumlahnya biaya pendidikan yang dipakai oleh lembaga pendidikan 

akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas hasil pendidikan. 

c. Biaya pendidikan dapat diperkirakan secara rasional. 

d. Biaya pendidikan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindakan lagi 

keberadaannya.
41
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Berkaitan dengan biaya pendidikan, pemerintah melalui 

Depdiknas juga memberikan batasan yang lebih  khusus tentang dana 

pendidikan. Pada tahun 2008, Depdiknas menyatakan bahwa dana 

pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk 

menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Kemudian dikemukaan 

juga bahwa pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya 

keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan 

pendidikan.
42

  

Di lain pihak Decentralized Basic Eduation juga memberikan 

batasan mengenai biaya pendidikan. Menurutnya, biaya pendidikan 

adalah nilai rupiah dari seluruh sumber daya (input) baik dalam bentuk 

natura (barang), pengorbanan peluang, maupun uang yang dikeluarkan 

untuk seluruh kegiatan pendidikan.
43

 Kardoyo, dalam disertasinya 

menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan adalah kegiatan dalam 

penyelenggaraan pendidikan yang menyangkut bagaimana upaya mencari 

sumber dana dan bagaimana menggunakan dana yang ada itu untuk proses 

penyelenggaraan pendidikan.
44

 Sejalan dengan itu, Indra Bastian 

mendefinisikan bahwa pembiayaan pendidikan adalah upaya 
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pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan 

sektor pendidikan.
45

  

Supriyadi mendefinisikan biaya dalam arti yang seluas-luasnya. 

Menurutnya biaya pendidikan adalah semua jenis pengeluaran yang 

berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang 

maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang. 
46

  

Dari paparan di atas, setidaknya dapat disimpulkan bahwa 

pembiayaan pendidikan adalah usaha dan pengorbanan sumber-sumber 

ekonomi dengan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan, baik fisik 

maupun non fisik sehingga ouput dan outcome menjadi manusia yang 

cerdas dan berakhlaq mulia.  

 

2. Jenis-jenis Biaya Pendidikan 

Menurut Sri Haryati, pengelompokan biaya pendidikan terbagi 

menjadi lima jenis, yaitu:
47

    

a. Biaya langsung dan tidak langsung 

Menurut Kardoyo, biaya langsung (direct cost) adalah biaya 

yang langsung berhubungan dengan kegiatan operasional sekolah. 

Indirect cost adalah biaya yang menunjang siswa untuk dapat hadir di 
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sekolah.
48

 Sedangkan menurut Supriyadi, biaya langsung adalah 

segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan 

pendidikan. Biaya tidak langsung (indirect cost) adalah pengeluaran 

yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tetapi 

memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, 

misalnya biaya hidup siswa, biaya tansportasi ke sekolah, biaya jajan, 

biaya kesehatan, dan harga kesempatan. 
49

 Menurut Jones, biaya tak 

langsung ini sering disebut dengan istilah opportunity cost yaitu the 

value of a forgone course of action.
50

  

Kategori penggunaan biaya langsung antara lain untuk gaji 

guru dan karyawan, pembelian buku, pengadaan perlengkapan 

sekolah, pengadaan perlengkapan laboratorium, pembelian tanah dan 

bangunan, dan pembelian barang habis pakai. Sedangkan kategori 

biaya tak langsung tersebut meliputi biaya hidup, transportasi, 

seragam, dan biaya lainnya yang memungkinkan siswa hadir ke 

sekolah. Biaya ini sulit dihitung karena tidak ada catatan resmi 

sehingga praktis biaya ini tidak turut dihitung dalam perencanaan 

pendidikan. 

b. Biaya privat dan biaya sosial  
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Menurut Widodo, biaya privat (private cost) adalah biaya yang 

dikeluarkan oleh masing-masing individu atau masyarakat untuk 

biaya pendidikan anaknya dengan menerima hasil pendidikan, 

misalnya: membayar uang sekolah, peralatan pelajaran, buku 

pelajaran, biaya transport, seragam sekolah, dan biaya lain yang 

dikeluarkan oleh murid pada waktu mengikuti pelajaran di sekolah. 

Private cost berasal dari unit-unit rumah tangga yang menyekolahkan 

anaknya. Biaya sosial (social cost) adalah sejumlah biaya yang 

dibayar masyarakat untuk pembiayaan sekolah. Komponen 

pembiayaan sekolah antara lain meliputi pembayaran gaji guru dan 

non guru, pengeluaran yang berhubungan dengan perawatan dan 

operasional pendidikan.
51

 Berkaitan dengan social cost, Jones 

mengatakan bahwa “Sometimes called public cost, these include cost 

of education financed through taxation. Most public school expenses 

are examples of social cost”.
52

 Dengan ungkapan lain, biaya sosial 

juga sering disebut sebagai biaya publik, meliputi biaya pendidikan 

yang didanai melalui perpajakan. Sebagian besar pengeluaran sekolah 

negeri merupakan contoh biaya sosial. 

c. Biaya monoter dan non-moneter 

Pengertian biaya moneter (monetery cost) adalah sejumlah 

biaya yang dikeluarkan dalam bentuk uang untuk membiayai sebuah 
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kegiatan pendidikan. Biaya monoter dapat berupa biaya langsung atau 

biaya tidak langsung yang mungkin dibayar oleh perorangan atau 

kelompok masyarakat. Sedangkan biaya non-monoter (non-monetory 

cost) adalah sejumlah pengeluaran yang tidak diwujudkan dengan 

bentuk uang. Dari pengertian ini, yang termasuk dalam jenis biaya ini 

adalah biaya yang diperhitungkan jika sesorang akan menentukan dan 

memilih untuk masuk sekolah dari pada bekerja, pada saat anak pergi 

ke perpustakaan dan sebagianya.
53

 

Di pihak lain, Kardoyo memberi batasan bahwa biaya monoter 

adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau perorangan baik 

langsung maupun tidak langsung yang berwujud uang. Sedangkan 

biaya non-moneter adalah biaya yang tidak diwujudkan dengan 

pengeluaran uang seperti pengorbanan seseorang yang tidak bekerja 

atau bersenang-senang tetapi kesempatan tersebut dipergunakan untuk 

membaca buku atau belajar yang lain.
54

  

d. Current cost dan capital cost 

Current cost merupakan sejumlah biaya yang dilakukan dengan 

segera, kurang dari satu tahun dan biasanya dilakukan secara berulang. 

Termasuk dalam biaya ini adalah antara lain biaya untuk kegiatan 

belajar-mengajar, gaji guru dan non guru, pembelian peralatan 

pelajaran, pembayaran biaya listrik, konsumsi rutin, telepon dan pulsa 
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dan lain sebagainya. Sedangkan capital cost adalah sejumlah biaya 

yang dilakukan untuk jangka waktu yang panjang dan akan terulang 

lagi sesuai periode waktu tertentu (biasanya lebih dari satu tahun). 

Yang termasuk dalam biaya capital cost antara lain adalah pengadaan 

perabot laboratorium, perlengkapan sekolah, bangunan dan lain 

sebagianya.        

e. Fixed cost, variable cost, avarage cost dan marginal cost 

Menurut Widodo, fixed cost adalah biaya yang wajib 

dikeluarkan untuk pengadaan barang-barang modal seperti tanah, 

gedung, perlengkapan sekolah dan lain sebagainya. Jumlah dari 

pembiayaan ini bisa dikatakan relatif tetap dan tidak dipengaruhi oleh 

besar kecilnya output (lulusan yang dihasilkan). Variable cost adalah 

biaya yang dikeluarkan untuk membiayai peralatan guna operasional 

pendidikan, seperti peralatan belajar, buku sumber belajar, alat tulis 

kantor dan sebagainya. Karena sifatnya yang sangat operasional maka 

biaya variabel dipengaruhi oleh jumlah lulusan yang dihasilkan. 

Penjumlahan antara fixed cost dengan variable cost dinamakan total 

cost yang merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama 

proses pendidikan.  

Average cost adalah rata-rata biaya pendidikan yang dihitung 

dari total cost dibagi dengan jumlah peserta didik yang ada. Marginal 
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cost merupakan penambahan biaya yang harus ditanggung oleh 

penyelenggara pendidikan apabila terjadi penambahan peserta didik.
55

 

C. Proses Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Sekolah    

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa ketika berbicara 

mengenai proses manajemen berarti sama halnya dengan membahas fungsi-

fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen sebagaimana yang dijelaskan 

oleh Arikunto pada dasarnya meliputi planning, organizing, actuating, dan 

controlling akan kita aplikasikan dalam proses manajemen pembiayaan 

pendidikan.  

Pada dasarnya pembiayaan merupakan bidang yang tidak kalah 

penting jika dibanding dengan bidang-bidang yan lain. Mengingat pendidikan 

memerlukan sejumlah biaya untuk menjalankan aktivitasnya, baik dari 

pemerintah maupun dari masyarakat. Oleh karenanya agar pembiayaan 

pendidikan tepat sasaran maka diperlukan pengelolaan yang efektif dan 

efisien. Setiap lembaga pendidikan tidak hanya berpikir bagaimana 

mendapatkan dana sebanyak-banyaknya, akan tetapi bagaimana yang 

terpenting adalah menggunakan dana yang ada secara tepat untuk membiayai 

proses pendidikan.  

Dalam proses manajemen pembiayaan pendidikan, setidaknya ada 

enam tokoh yang mempunyai pandangan tentang bagaimana proses 

manajemen pembiayaan itu. Pertama adalah Thomas H. Jhones. Menurut 

Jhones, ada tiga tahapan dalam proses manajemen pembiayaan pendidikan, 
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yaitu (1) financial planning, (2) implementation involves accounting dan (3) 

evaluation involves auditing. Financial planning mempunyai persamaan kata 

yaitu badgeting (pengganggaran). Penganggaran merupakan proses yang 

paling mendasar karena berisi berbagai keputusan untuk mengkoordinir 

sumber-sumber yang ada secara sistematis guna mencapai sasaran yang 

diharapkan. Implementasi merupakan pelaksanaan anggaran melalui berbagai 

kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan evaluasi merupkan 

proses penilaian terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kedua 

adalah Brimley. Brimley membagi empat proses manajemen pembiayaan 

yaitu: (1) planning, (2) receiving funds, (3) spending funds dan (4) evaluating 

results. Ketiga Blocher. Blocher membagi menjadi 4 tahapan yaitu: (1) 

manajemen strategik, (2) perencanaan dan pengambilan keputusann, (3) 

pengendalian manajemen dan operasional, dan (4) penyusunan laporan 

keuangan.
56

     

Sedangkan tokoh dalam negeri di antaranya adalah Suad Husnan. 

Menurut Husnan, manajemen pembiayaan meliputi kegiatan perencanaan, 

analisis dan pengendalian kegiatan keuangan.
57

 Menurut M. Nafarin, 

manajemen keuangan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

dan pengawasan.
58

 Sedangkan menurut Arikunto, manajemen pembiayaan 

pendidikan meliputi tiga tahapan, yaitu (1) badgeting (penganggaran), (2) 

accounting (pelaksanaan anggaran/ pembukuan) dan (3) auditing 
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(pemeriksaan).
59

 Dari keenam pandangan tokoh tersebut maka penulis akan 

menggunakan pendapat Arikunto dalam merumuskan proses manajemen 

pembiayaan pendidikan.   

1. Perencanaan Anggaran (budgeting) 

Langkah awal dalam manajemen pembiayaan pendidikan di 

sekolah adalah membuat atau menyusun perencanaan anggaran 

(budgeting). Menurut Gitosudarmo, anggaran adalah jumlah-jumlah yang 

direncanakan dan harus dicapai di masa yang akan datang sehingga 

anggaran merupakan hasil akhir dari rencana keuangan suatu organisasi.
60

 

Dari keterangan tersebut, pada dasarnya anggaran bukanlah suatu tujuan, 

melainkan sebagai alat untuk menjabarkan suatu program ke dalam bentuk 

biaya untuk setiap kegiatan dengan tujuan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Dalam hal ini, kemampuan seorang leader dalam menganalisis 

keefektifan biaya dalam suatu program akan menentukan tercapainya 

sasaran yang telah ditetapkan.  

Menurut Nanang Fattah, penganggaran merupakan suatu bentuk 

kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget). Anggaran adalah 

rencana operasional yang diwujudkan dalam bentuk angka kuantitatif 

berupa satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. 

Penyusunan anggaran setidaknya melibatkan pimpinan tiap-tiap unit 

organisasi. Dalam penyusunan anggaran terjadilah negosiasi atau 
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perundingan untuk menentukan suatu kesepakatan antara pucuk pimpinan 

dengan pimpinan di bawahnya dalam rangka menentukan besaran biaya 

suatu kegiatan.
61

  

Di setiap lembaga pendidikan atau sekolah, setidaknya harus 

membuat perencanaan anggaran sekurang-kurangnya satu tahun anggaran. 

Perencanaan anggaran di sekolah biasa dikenal dengan istilah RAPBS 

(rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah). Selain itu juga ada 

yang memberi nama RKAS (rencana kerja dan anggaran sekolah). 

Menurut Nanang Fattah, dalam penyusunan RAPBS atau RKAS 

diperlukan seorang leader yang handal yang mempunyai visi ke depan. 

Sedidaknya ada empat kemampuan yang harus dimiliki seorang leader 

dalam menyusun RAPBS atau RKAS, yaitu:
62

 

a. Penetapan tujuan dalam hubungannya dengan maksud-maksud 

pendidikan di sekolah sebagai keharusan untuk mempersiapkan 

anggaran belanja yang efektif. 

b. Menerjemahkan tujuan ke dalam program-program pendidikan yang 

ditunjukkan untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan sehingga 

mampu menentukan anggaran belanja dengan tepat.  

c. Menentukan sumber daya manusia dan material yang diperlukan 

untuk mengimplementasikan program-program pendidikan. 

d.  Membuat perkiraan anggaran belanja dengan teliti. 
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2. Pelaksanaan Anggaran (accounting) 

Setelah penyusunan anggaran selesai, maka langkah selanjutnya 

adalah pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, setidaknya 

ada dua tahapan yaitu penerimaan dan penggunaan keuangan sekolah. 

Dalam hal ini perlu ada catatan khusus yang dilakukan oleh bendahara 

baik transaksi penerimaan maupun transaksi pengeluran dan 

dikelompokkan secara cermat dan benar oleh accounting system yang 

baik. 

Penerimaan pendapatan sekolah pada dasarnya ada beberapa 

sumber. Sumber yang pertama adalah dari pemerintah yang kemudian 

dikenal dengan istilah dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Dana BOS 

didapat dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. Sumber yang kedua adalah berasal dari iuran komite sekolah 

(sumbangan masyarakat). Sumber yang ketiga adalah dari unit usaha 

sekolah, bisa berupa koperasi sekolah, persewaan sarana sekolah, hasil 

peternakan dan pertanian sekolah, bengkel milik sekolah dan jasa-jasa 

yang lain. Sumber yang keempat adalah berasal dari sponsor atau mitra 

kerja. Biasanya yang termasuk dalam mitra kerja adalah perusahaan 

bonafit yang bekerja sama saling menguntungkan satu sama lain.  

Setelah mendapatkan pendapatan maka sekolah mengelola dengan 

baik dalam hal penggunaannya. Penggunaan biaya pendidikan setidaknya 

tidak lepas dari delapan standar pendidikan yang meliputi standar 

kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan 
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tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, 

standar pembiayaan pendidikan dan standar penilaian pendidikan.
63

    

3. Evaluasi Anggaran (auditing) 

Evaluasi adalah tahapan terakhir dalam kajian manajemen. Tanpa 

adanya evaluasi maka praktek manajemen belum bisa dikatakan berhasil. 

Berkaitan dengan manajemen pembiayaan pendidikan juga harus 

dilakukan evaluasi. Menurut Matin, evaluasi anggaran pendidikan adalah 

aktivitas melakukan pengukuran untuk menilai perkembangan atau tingkat 

keberhasilan pelaksanaan rencana dan program berdasarkan kriteria 

tertentu. Dengan adanya evaluasi anggaran ini setidaknya menjadi sebuah 

jembatan dalam perbaikan kegiatan yang telah disusun dan yang telah 

dilaksanakan sekaligus sebagai penyempurna bagi kegiatan yang akan 

datang. Kriteria yang dipakai dalam melakukan evaluasi adalah efisiensi 

dan efektivitas penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan.
64

 

Tujuan dari evaluasi penggunaan anggaran pendidikan adalah 

untuk mengukur dan menilai perkembangan dan tingkat keberhasilan 

pelaksanaan rencana dan program pendidikan, menetapkan kriteria sebagai 

dasar dalam pengambilan kebijakan, mengantisipasi kegiatan yang akan 

dating, menyempurnakan rencana dan program selanjutnya, serta 

melaksanakan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan menilai tingkat 
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efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya pendidikan dalam 

pencapaian tujuan.
65

   

Dalam kajian evaluasi anggaran, ada dua kajian yang harus 

dilakukan, yaitu kegiatan pemeriksaan dan kegiatan pelaporan 

(pertanggungjawaban) keuangan.
66

 

a) Kegiatan Pemeriksaan 

Menurut Matin, pemeriksaan atau audit penggunaan anggaran 

pendidikan adalah suatu kegiatan untuk melihat dengan teliti, 

menyelidiki, mempelajari, menelaah dan mengusut penggunaan 

anggaran pendidikan, termasuk mengusut tata cara pembukuannya, 

salah benarnya suatu hal, peristiwa yang telah dicatat ditempatkan pada 

pos-posnya, serta proses arus penerimaan uang dan barang yang 

dimiliki oleh suatu sekolah atau suatu unit kerja lainnya baik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam kegiatan 

pemeriksaan ini, seorang pemeriksa wajib meneliti dokumen-dokumen 

asli sebagai akibat dari timbulnya transaksi yang dicatat, penyelidikan 

mengenai utang dan piutang, saldo yang harus diterima atau yang harus 

dibayar, memverifikasi nilai aktiva fisik serta tugas-tugas lain dengan 

tujuan untuk mencari atau menemukan kemungkinan adanya kesalahan 

pencatatan atau kecurangan serta melaporkan keadaan sekolah atau unit 

kerjanya.
67
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Menurut Arikunto, kegiatan pemeriksaan dititikberatkan pada 

aliran uang yang ada dalam organisasi. Aliran uang yang dimaksud 

adalah pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran 

atau penyerahan uang yang dilakukan oleh bendaharawan kepada 

pihak-pihak yang berwenang.
68

 Bagi Arikunto, dengan adanya 

pemeriksaan keuangan ini setidaknya sangat bermanfaat bagi unit-unit 

kerja, di antaranya yaitu: 

1) Bagi bendaharawan yang berangkutan 

a. Bekerja dengan arah yang pasti 

b. Bekerja dalam target waktu yang sudah ditentukan 

c. Tingkat ketrampilannya dapat diukur dan dihargai 

d. Mengetahui batas wewenang dan kewajibannya 

e. Ada control bagi dirinya terhadap godaan penyalahgunaan uang 

2) Bagi lembaga yang bersangkutan 

a. Dimungkinkan adanya sistem kepemimpinan yang terbuka 

b. Memperjelas batas wewenang dan tanggung jawab antar petugas 

c. Tidak menimbulkan rasa curiga-mencurigai 

d. Ada arah yang jelas dalam menggunakan uang yang diterima. 

3) Bagi atasannya 

a. Dapat diketahui bagian atau keseluruhan anggaran yang telah 

dilaksanakan  
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b. Dapat diketahui tingkat keterlaksanaan serta hambatannya demi 

penyususnan anggaran tahun berikutnya 

c. Dapat diketahui keberhasilan pengumpulan, penyimpanan dan 

kelancaran pengeluaran 

d. Dapat diketahui tingkat kecermatan dalam 

mempertanggungjawabkan  

e. Untuk memperhitungkan biaya kegiatan tahun yang lampau 

sebagai umpan balik bagi perencanaan masa yang akan datang. 

4) Bagi badan pemeriksaan keuangan 

a. Ada patokan yang jelas dalam melakukan pengawasan terhadap 

uang milik Negara 

b. Ada dasar yang tegas untuk mengambil tindakan apabila terjadi 

penyelewengan. 

b) Kegiatan pelaporan 

Kegiatan pelaporan penggunaan anggaran merupakan kegiatan 

yang cukup penting dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Karena 

menurut Matin, pelaporan penggunaan anggaran pendidikan merupakan 

bagian dari system pengawasan yang memuat hasil-hasil pelaksanaan 

rencana dan program pendidikan, masalah-masalah atau hambatan-

hambatan yang dihadapi dan alternatif-alternatif yang digunakan untuk 

mengatasi permasalahan. Adapun tujuan dari pelaporan penggunaan 

anggaran adalah untuk: 
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1. Menginformasikan kemajuan, perkembangan nyata atau realisasi 

fisik dan keuangan baik rutin maupun pembangunan dalam suatu 

periode tertentu. 

2. Mengidentifikasi kesenjangan antara rencana dan program kerja 

rutin dan pembangunan dengan realisasinya hingga kurun waktu 

tertentu. 

3. Mengidentifikasi masalah yang timbul dan mengupayakan alternatif 

pemecahannya. 

4. Memberikan informasi yang dibutuhkan pimpinan dan menjadi 

masukan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan yang tepat.
69

   

Kegiatan pelaporan penggunaan anggaran dilakukan secara 

periodik kepada pihak-pihak yang berhak menerima laporan. Kegitan 

ini harus menyertakan atau melampirkan bukti-bukti empirik di setiap 

transaksi yang dilakukan. Isi laporan harus dapat memberikan data dan 

informasi yang dibutuhkan. Oleh sebab itu isi laporan harus akurat 

sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan serta disampaikan tepat 

pada waktunya. Laporan pertanggungjawaban hendaknya disampaikan 

secara tertulis dan disajikan dalam sebuah format yang sesuai dengan 

kaidah-kaidah akutansi sehingga mudah mudah digunakan dan dapat 

menampung semua data dan informasi yang sifatnya penting.     
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