
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini pendidikan menjadi salah satu kebutuhan pokok di kehidupan kita.Hal itu 

karena pendidikan telah menjadi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Namun dalam 

pemenuhan kebutuhan akan pendidikan terjadi masalah-masalah yang menyebabkan 

pemenuhan akan pendidikan menjadi sulit. Masalah pendidikan adalah suatu gejala universal 

yang melanda setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Tuntutan akan 

pendidikan semakin hari semakin meningkat, namun dalam pelaksanaanya tidak di imbangi 

dengan meningkatnya kinerja dari penyelenggaran pendidikan itu sendiri.  

Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahalnya biaya 

pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pegajar dan banyak hal 

lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia yang juga 

berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik. Masalah 

mahalnya biaya pendidikan di Indonesia sudah menjadi rahasia umum bagi kita.  

Polemik yang terjadi pada penetapan uang kuliah tunggal memberikan dampak yang 

sangat signifikan diantaranya adalah masalah klasifikasi dari sistem uang kuliah tunggal 

membuat mahasiswa semakin merasa kecewa dikarenakan beban biaya yang dikeluarkan 

setiap semesternya dinilai bagi mahasiswa sangat memberatkan. Biaya pendidikan adalah 

cost yang harus dikeluarkan untuk membiayai kegiatan terkait dalam pendidikan untuk 

memenuhi pembiayaan yang terjadi di Perguruan Tinggi diperlukannya Standar Satuan Biaya 

Operasional Pendidikan. Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan bagian 

dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidiakan 

agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung sesuai Standar Nasional Pendidikan. Penetapan 

Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 

dihitung berdasarkan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang disusun 

sesuai dengan Standar Pelayanan/Kontrak Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.  

Pemerintah masih belum bisa memastikan biaya pendidikan yang dikeluarkan di 

perguruan tinggi yang ideal dan masyarakat mengeluhkan akan tingginya biaya pendidikan di 



perguruan tinggi, namun keluhan mereka tidak rasional karena tidak menunjukkan rincian 

seberapa besar biaya pendidikan yang diperlukan.  

Tanpa dukungan biaya, proses pendidikan tidak dapat berjalan dengan lancar. Hampir 

semua kegiatan pendidikan memerlukan biaya. Menurut Anwar (dalam Budiman, 2012: 467) 

biaya pendidikan dapat dikategorikan sebagaiberikut: (1) Biaya langsung (direct cost); (2) 

biayatidak langsung (indirect cost). Biaya langsung,adalah segala pengeluaran yang secara 

langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biayatidak langsung, adalah pengeluaran 

yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses 

pendidikan tersebut terjadi di sekolah, misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi ke 

sekolah, biaya jajan, dan biayakesehatan . 

Menurut Setyadin dalam Budiman (2012: 467) bagi orangtua, biaya pendidikan dapat 

dipilah menjadi tiga bagian, yaitu: 1) Biaya Pokok Secara empirik, yang termasuk dalam 

biaya pokok, yaitu: (a) Ongkos registrasi, (b) Uang pangkal, (c) Belanja seragam, (d) Ongkos 

registrasi, (e) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), (f) Ongkos praktikum, (g) Ongkos 

ujian teori (dan ujian praktek), (h) Belanja buku pelajaran dan Lembar Kerja Siswa (LKS), (i) 

Belanja buku tulis, (j) Belanja alat-alat tulis, (k) Ongkos fotocopy, (l) Biaya aktivitas 

intrakulikuler, (m) Ongkos transportasi, (n) Ongkos wisuda, (o) Ongkos ambil ijazah, (p) 

Ongkos legalisir ijazah; 2) Biaya Ekstra Adapun yang termasuk dalam biaya ekstra, antara 

lain: (a) Belanja buku pengayaan, (b) Ongkos sewa buku, (c) Ongkos sewa komputer, (d) 

Ongkos internet, (e) Ongkos komunikasi, (f) Ongkos ekstra transportasi, (g) Biaya ekstra 

aktivitas ekstrakurikuler, (h) Ongkos kursus/les, (i) Ongkos remidi, (j) Iuran bakti sosial, (k) 

Sumbangan ke Komite Sekolah; 3) Living Cost, Sedangkan yang termasuk living cost adalah: 

(a) Ongkos pondokan, (b) Biaya makan/minum/jajan, (c) Biaya rekreasi/ hiburan, (d) Ongkos 

kesehatan, (e) Belanja kosmetik, (f) Belanja sandang, (g) Dan lain-lain. 

Bedasarkan pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa orang tua dari mahasiswa tidak 

hanya mengeluarkan biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah maupun perguruan tinggi 

untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran tetapi mereka secara tidak langsung juga 

mengeluarkan biaya lain yang tidak dibayarkan melalui pihak sekolah maupun perguruan 

tinggi berupa biaya rutin atau biaya hidup mahasiswa yang tujuannya masih menunjang 

kegiatan pembelajaran. 



Program Studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) merupakan program 

studi yang banyak diminati oleh masyarakat. Program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga  memiliki ruang lingkup 

kesempatan kerja yang luas seperti guru dan lain sebagainya. Banyak bidang pekerjaan yang 

nantinya bisa dilakukan oleh para alamuni jurusan ini. Hal ini membuat banyak Universitas 

membuka program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dalam pelayanan 

pendidikannya. Semakin banyaknya minat masyarakat dalam memilih program studi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)  mengharuskan lembaga pendidikan 

(Universitas) memberikan pelayanan yang mampu menyiapkan lulusannya bersaing dalam 

dunia pekerjaan (profesional).  

Biaya Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) saat ini dikenal 

masyarakat relatif mahal. Begitu pula dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Hal ini disebabkan karena banyaknya 

aktivitas yang dilakukan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Kristen Satya Wacana Salatiga dalam penyelenggaraan pendidikan.Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga memilki tujuh program 

terdiri atas: pendidikan sejarah, pendidikan ekonomi, pendidikan kewarganegaraan, 

bimbingan konseling, pendidikan matematika, pendidikan guru sekolah dasar dan pendidikan 

guru anak usia dini.  

Adapun biaya yang dikeluargan mahasiswa pada masing-program sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Biaya Pendidikan FKIP UKSW Salatiga Tahun 2013 

Program Studi FKIP UKSW 

Salatiga 

Biaya 

Pembangunan 

Minimal 

Harga 

Kredit (Per 

SKS) 

Biaya 

Pembinaan 

Pendidikan 

(BPP) per 

tahun 

Pendidikan Sejarah Rp. 5.000.000 Rp. 110.000 Rp. 900.000 

Pendidikan Ekonomi Rp. 7.000.000 Rp. 110.000 Rp. 900.000 



PPKn Rp. 5.000.000 Rp. 110.000 Rp 900.000 

Bimbingan Konseling Rp. 7.000.000 Rp. 110.000 Rp. 900.000 

Pendidikan Matematika Rp. 8.000.000 Rp. 110.000 Rp. 900.000 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rp. 10.000.000 Rp. 110.000 Rp. 900.000 

Pendidikan Guru Anak Usia Dini Rp. 7.000.000 Rp. 110.000 Rp. 900.000 

Sumber : Bagian Admisi dan Registrasi (BARA UKSW) 

 

Tabel tersebut merupakan biaya yang langsung (direct cost) harus dikeluarkan oleh 

mahasiswa angkatan 2013 FKIP UKSW Salatiga. Selain biaya pendidikan tersebut, masih ada 

biaya yang dikeluarkan selama menembuh pendidikan yaitu biaya tidak langsung (indirect cost) 

biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa angkatan 2013 FKIP UKSW Salatiga seperti biaya kos, 

biaya makan dan minum, biaya transportasi dan biaya lain yang menunjang kehidupan selama 

kuliah. 

 

1.2 Permasalahan 

Peneliti melakukan pengamatan pendahuluan terhadap beberapa mahasiswa angkatan 

2013 FKIP UKSW Salatiga dengan cara pengamatan dan wawancara terdapat gejala 

problematis sebagai berikut : 

1. Banyaknya biaya-biaya yang harus dikeluarkan mahasiwa untuk menempuh pendidikan 

di FKIP UKSW. 

2. Kurangnya pemahaman mahasiswa dalam mengklasifikasi  biaya-biaya yang muncul 

pada biaya satuan pendidikan. 

3. Kurangnya pemahaman mahasiswa dalam menghitung biaya per satuan pendidikan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang dan gejala problematis yang telah diuraikan, dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut :  

1. Seberapa besar biaya langsung (direct cost) selama satu semester pada mahasiswa 

angkatan 2013 FKIP UKSW Salatiga Tahun 2016/2017? 



2. Seberapa besar biaya tidak langsung (indirect cost) selama satu semester pada mahasiswa 

angkatan 2013 FKIPUKSW Salatiga Tahun 2016/2017? 

3. Seberapa besar perbandingan biaya tidak langsung (indirect cost) dan biaya tidak langsung 

(indirect cost) selama satu semester pada mahasiswa angkatan 2013  FKIP UKSW 

Salatiga Tahun 2016/2017? 

  



1.3 Tujuan Penelitian 

Bedasarkan masalah penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis biaya langsung (direct cost) selama satu semester pada mahasiswa angkatan 

2013 FKIPUKSW Salatiga Tahun 2016/2017. 

2. Menganalisis biaya tidak langsung (indirect cost) selama satu semester pada mahasiswa 

angkatan 2013 FKIP UKSW Salatiga Tahun 2016/2017. 

3. Menganalisis perbandingan biaya tidak langsung (indirect cost) dan biaya tidak langsung 

(indirect cost) selama satu semester pada mahasiswa angkatan 2013 FKIP UKSW Salatiga 

Tahun 2016/2017. 

 

1.4 Signifikansi Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis. 

1.4.1 Signifikansi Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan 

dan perkembangan ekonomi sekaligus menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya. 

Menurut Fattah (2008) “biaya satuan atau unit cost merupakan analisis biaya yang 

berkaitan dengan total biaya pendidikan atau biaya per murid”. Biaya rata-rata yang 

diperlukan untuk menempuh pendidikan di lembaga pendidikan atau perguruan tinggi 

per siswa atau mahasiswa pertahun ajaran dimana siswa atau mahasiswa dapat 

mencapai pendidikan secara tuntas. 

  



1.4.2 Signifikansi Praktis 

1.4.2.1 Bagi peneliti 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai biaya satuan 

(unit cost) berdasarkan biaya tidak langsung (indirect cost) dan biaya tidak 

langsung (indirect cost) mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 

1.4.2.2 Bagi mahasiswa 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan, perbandingan, dan 

pengembangan bagi penelitian selanjutnya, ,maupun pihak lain yang bersangkutan 

dengan penelitian ini.  

1.4.2.3 Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan perbandingan hasil biaya 

satuan (unit cost) berdasarkan biaya tidak langsung (indirect cost) dan biaya tidak 

langsung (indirect cost) mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 

 

1.5 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini dibatasi sebagai upaya untuk 

menghindari pembahasan yang terlalu luas. Penelitian ini lebih fokus membahas mengenai 

perhitungan biaya satuan (unit cost) yaitu berdasarkan biaya tidak langsung (indirect cost) 

dan biaya tidak langsung (indirect cost)  mahasiswa angkatan 2013 Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Tahun 2016/2017. 

  



 


