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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Secara umum pembiayaan pendidikan dibedakan menjadi dua jenis, 

yaitu pembiayaan rutin (recurring cost) dan pembiayaan modal (capital cost). 

Recurring cost pada intinya mencakup keseluruhan biaya operasional 

penyelenggaraan pendidikan, seperti biaya administrasi, pemeliharaan 

fasilitas, biaya pengawasan, gaji guru dan tenaga administrasi, dan sebagainya. 

Adapun capital cost atau sering pula disebut biaya pembangunan yang 

mencakup biaya untuk pembangunan fisik, pembelian tanah, dan pengadaan 

barang-barang lain yang didanai anggaran pembangunan itu. 

Akumulasi biaya dibagi jumlah siswa yang akan diketahui besarnya 

biaya satuan (unit cost). Unit cost yang dimaksud disini adalah unit cost per 

siswa memiliki empat makna. Pertama, unit cost per siswa dilihat dari aspek 

reccuring cost. Kedua, unit cost per siswa dilihat dari aspek capital cost. 

Ketiga, unit cost per siswa dilihat dari akumulasi atau penjumlahan dari 

reccuring cost dengan capital cost. Keempat, unit cost per siswa dilihat dari 

reccuring cost, capital cost, dan seluruh biaya yang dikeluarkan langsung oleh 

siswa untuk keperluan pendidikannya. 

Biaya pendidikan dapat dikatakan memegang peranan penting dalam 

keberlangsungan pendidikan. Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan dalam 

menyelenggarakan pendidikan yang bermutu juga tidak terlepas dari 

perencanaan anggaran yang mantap, alokasi yang tepat sasaran dan efektif 



 2 

sehingga membuat seluruh komponen lembaga pendidikan tersebut bersinergi 

dan memberikan hasil yang optimal dalam pencapaian tujuan. 

Pendidikan merupakan pendukung perkembangan teknologi. Karena 

itu segala sesuatu keputusan akhirnya terletak pada manusianya. Beberapa 

penelitian telah menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi modern dalam 

pendidikan tidak menunjukkan adanya peningkatan produktivitas guru. Justru 

keberlakuan falsafah lama yang memandang bahwa proses pendidikan 

merupakan proses pribadi yang unit dan merupakan interaksi antara guru 

dengan murid secara lebih luas akan selalu menjadi dasar pijakan yang kokoh 

dalam pemanfaatan sumber daya manusia.  

Menurut Karim (2009:27) kesalahan terbesar dalam pendidkan selama 

ini karena orientasi tujuan yang tidak jelas jauh dari kontekstualisasi dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai harus 

dinyatakan secara jelas, sehingga semua pelaksanaan sasaran pendidikan 

memahami atau mengetahui suatu proses kegiataan. Tujuan adalah suatu 

pencapaian oleh peserta didik tentang hasil praktis pendidikan baik di 

lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat secara luas.                                            

Analisis pembiayaan pada yayasan pendidikan dilakukan dengan 

mencatat sesuai dengan nilai yang seharusnya, dan apabila pembiayaan 

yayasan pendidikan yang ditunaikan tidak seimbang dengan yang seharusnya 

(terlalu besar atau terlalu kecil), maka informasi yang disajikan dalam laporan 

laba rugi menjadi tidak tetap.Secara umum laba merupakan selisih antara 

kesejumlahan pembiayaan pendidikan suatu yayasan dalam suatu periode 
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tertentu. Dengan kata lain, pembiayaan pendidikan merupakan unsur 

terpenting dalam menyajikan informasi laporan keuangan,oleh karena itu 

diperlukan adanya analisis yang tepat dari setiap unsur pembiayaan 

pendidikan. 

Analisis pembiayaan pendidikan bertujuan untuk mengetahui jumlah 

biaya yang diperoleh dalam kontrak tersebut (analisis pembiayaan) dan 

beberapa biaya yang diyayasan pada kontrak tersebut (analisis biaya) yang 

terjadi dalam kontrak kontruksi. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan laba 

rugi yang wajar. Prinsip yang digunakan yaitu prinsip cash basis dan accrual 

basis.  

Diantara berbagai kebijakan pada setiap yayasan memiliki fungsi 

sebagai analisis pembiayaan pendidikan. Fungsi ini dikatakan cukup penting 

karena sumber laba yayasan berasal dari pembiayaan pendidikan sehingga 

perlu diketahui analisis atas pembiayaan pendidikan bagi yayasan agar tidak 

terjadi kesalahaan pencatatan. Untuk yayasan kecil memiliki jumlah penjualan 

terbatas, sehingga analisis pembiayaan pendidikan bukanlah masalah yang 

rumit, tetapi pada yayasan besar yang skala penjualan besar, analisis 

pembiayaan pendidikan akan menjadi masalah yang lebih rumit dan 

kompleks. 

Secara umum biaya optimum adalah merupakan suatu tujuan dari 

setiap pendirian yayasan. Pada kondisi ini sangat diperlukan kecermatan 

pelaksana atau pengelola yayasan melakukan sinergi yang kuat antar masing-
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masing bagian dari setiap yayasan untuk dapat saling mendukung dalam 

mencapai tujuan tersebut.  

Biaya pendidikan menurut Dedi Supriadi, merupakan salah satu 

komponen instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Biaya dalam pengertian ini 

memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan 

dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang ataupun barang 

dan tenaga (yang dapat dihargai dengan uang). Nanang Fattah menambahkan 

biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak 

langsung (indirect cost). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar 

siswa seperti pembelian alat-alat pembelajaran, penyediaan sarana 

pembelajaran, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, 

orang tua ataupun siswa sendiri. Adapun biaya tidak langsung berupa 

keuntungan yang hilang (earning forgone) yang dikorbankan oleh siswa 

selama belajar, contohnya, uang jajan siswa, pembelian peralatan sekolah 

(pulpen, tas, dan buku tulis). 

Prinsip dalam evaluasi terhadap penggunaan dana adalah 

pengalokasian biaya. Dalam analisis ekonomi, nilai sumber daya diukur dari 

alternatif yang dikorbankan dalam pemanfaatan sumber daya guna mencapai 

tujuan yang penting. Pengalokasian biaya untuk membangun gedung sekolah 

baru kemungkinan kurang bermanfaat jika dibandingkan dengan membangun 



 5 

rumah sakit daerah atau membangun bangunan baru di provinsi  untuk 

digunakan masyarakat umum. 

Setengah dari biaya untuk membayar gaji guru yaitu sejumlah gaji 

yang dapat digunakan untuk membiayai satu atau beberapa alternatif sebagai 

biaya pendidikan. Seperti halnya United Kingdom, pemerintahan pusat 

mengeluarkan sejumlah biaya untuk melatih staf dalam mengalkulasi jam dan 

membaca menulis yang terkait dengan jam pada tingkat sekolah. 

Peengalokasian dana untuk pelatihan tersebut mungkin lebih menguntungkan 

jika digunakan untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat bagi 

pengembangan kreativitas siswa. Waktu guru dalam mengajar perlu juga 

dianalisis dan dibandingkan dengan jika tidak mengajar karena mengikuti 

pelatihan yang kurang banyak manfaat, karena berapa pun waktu yang 

digunakan guru untuk mengajar atau tidak mengajar tetap dihargai dengan 

gaji. 

Pembiayaan pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan 

dalam melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan, dimana pembiayaan adalah 

merupakan arus masuk atau peningkatan dari aktiva suatu entitas pelunasan 

kewajibannya dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa 

atau aktivitas lain yang merupakan usaha yang sedang dilakukan entitas 

tersebut. Sedangkan beban merupakan arus keluar atau penggunaan dari aktiva 

atau timbulnya kewajiban dari proses penyerahan dan atau produksi sesuatu 

produk, pemberian jasa atau pelaksanaan aktivitas yang merupakan usaha 

utama yang sedang dilakukan entitas tersebut.  
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Menurut Sitepu No.23 (2014:17) pembiayaan merupakan unsur yang 

sangat penting dalam laporan keuangan, karena dalam melakukan suatu 

aktivitas usaha, manajemen perusahaan tentu ingin mengetahui nilai atau 

jumlah pembiayaan yang diperoleh dalam suatu periode akuntansi yang diakui 

dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.23 mengungkapkan bahwa 

pembiayaan diartikan sebagai arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomis 

yang timbul dari aktivitas normal yayasan selama satu periode akuntansi, bila 

arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari 

kontribusi penanaman modal. Sedangkan pembiayaan dapat diartikan sebagai 

pengorbanan ekonomis untuk menghasilkan sesuatu dalam kegiatan 

perekonomian.Pembiayaan dapat diakui pada saat yaitu: 

1. Selesai produksinya. 

2. Pembiayaan diakui secara profesional selama tahap produksi. 

3. Pembiayaan diakui pada saat pembayaran diterima. 

4. Pembiayaan dari penjualan konsiyasi. 

Pembiayaan merupakan tujuan utama dari setiap kegiatan usaha baik 

usaha dagang, industri maupun jasa. Perusahaan berlomba-lomba untuk 

meningkatkan pembiayaan yang mana laba tersebut digunakan untuk 

keperluan perusahaan. Pada hakikatnya laba adalah merupakan tambahan 

pembiayaan yang berupa harta, benda dan uang yang dapat digunakan untuk 

kelangsungan hidup perusahaan, yayasan terutama dalam melaksanakan 

kegiatannya. 
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Pembiayaan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh 

seseorang dalam seminggu dengan mengharapkan keadaan yang sama pada 

akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan 

pada pola pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Secara garis 

besar, pembiayaan jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan 

hasil diperoleh selama periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Defenisi 

pembiayaan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih 

dari total harta kekayaan, badan usaha awal periode dan menekankan pada 

jumlah nilai yang statis pada akhir periode. 

Adapun objek yang akan menjadi bahan penelitian ilmiah dalam 

penulisan tugas akhir ini adalah Al-Ihsan Boarding School atau disingkat 

Pesantren IBS adalah sebuah lembaga pendidikan berasrama terpadu dan 

berkeseimbangan, setingkat SMP/MTs dan SMA/MA, dengan masa belajar 3 

tahun. Berlokasi di Jl. Pesantren RT. 03 RW. 04 Desa Kubang Jaya Kec. Siak 

Hulu Kab. Kampar Provinsi Riau dengan luas lahan 5,5 Ha yang pertama kali 

berdiri tempat belajarnya berbentuk saung dan InsyaAllah akan terus 

berkembang. IBS didirikan pada tanggal 1 muharram 1429 H atau 10 Januari 

2008 dengan jumlah santri awalnya 42 orang, yang peletakan batu pertama 

dilakukan oleh Mentri Pemuda dan olahraga RI Dr. Ardhiyaksa Dault. Pada 

tahun 2011 mendirikan Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau sebagai payung hukum 

tersendiri dalam rangka melatih kemandirian dan memaksimalkan peran 

edukatif IBS. IBS yang mempunyai motto; Ihsan Fikri – Ihsan Budi – Ihsan 

Hati dikelola oleh tenaga edukatif berpengalaman dengan latar belakang 
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pendidikan dari dalam dan luar negeri. IBS berkomitmen melahirkan kader-

kader penerus cita-cita bangsa yang memiliki integritas keilmuan, kepribadian 

dan eksis dalam berbagai sektor kehidupan. 

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih jauh dalam tugas akhir dengan judul : “Analisis Pembiayaan 

Pendidikan Pada Yayasan  SMP Al-Ihsan Boarding School” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah diatas maka 

penulis mencoba merumuskan masalah dalam berbentuk pertanyaan. 

1. Bagaimana pembiayaan pendidikan pada Yayasan SMP Al-Ihsan Boarding 

School? 

2. Apakah pembiayaan pendidikan pada Yayasan SMP Al-Ihsan Boarding 

School dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui bagaimana  pembiayaan pendidikan pada Yayasan 

SMP Al-Ihsan Boarding School. 

b. Untuk mengetahui apakah  pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan 

oleh Yayasan SMP Al-Ihsan Boarding School telah sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan. 
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2. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi penulis  

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan memperluas 

wawasan terutama dalam masalah Akuntansi mengenai  pembiayaan. 

b. Bagi Yayasan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

menjadi sumber masukan bagi mengenai  pembiayaan. 

c. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat disajikan sebagai bahan referensi bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis. 

 

D. Metode Penelitian 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini pada Yayasan SMP Al-

IhsanBoarding School yang terletak dijalan Kubang Raya. Waktu 

penelitian dari tanggal 10 sampai dengan 31 October 2016. 

2. Jenis Dan Sumber Data 

a. Data Premier 

Yaitu Data yang penulis peroleh secara langsung dari Yayasan 

dalam bentuk buku dan masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut, 

guna mengetahui dan mempelajari sistem yang berlaku. 
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b. Data Skunder 

Yaitu Data diperoleh dari yayasan dalam bentuk yang sudah 

jadi seperti struktur organisasi dan sejarah singkat yayasan, dan data 

yang diperoleh dari buku perpustakaan. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik secara dokumentasi dan wawancara (interview) yaitu 

penulis melakukan tanya jawab langsung dengan bagian keuangan untuk 

memperoleh data mengenai analisis pembiayaan pendidikan pada yayasan 

SMP Al-Ihsan Boarding School, serta dibagian tata usaha untuk 

memperoleh data mengenai sejarah singkat, struktur organisasi, tugas-

tugas utama para pegawai dan aktivitas sekolah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam  menyelesaikan tugas  akhir  ini, akan  dibahas  empat  bab  

yang terdiri dari : 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian,metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  GAMBARAN UMUM SEKOLAH 

Berisikan  sejarah  singkat  berdirinya  sekolah,  struktur organisasi,  

dan aktivitas yayasan. 
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BAB III  URAIAN TEORI 

Yaitu pengertian pembiayaan, sifat pembiayaan, sumber 

pembiayaan, siklus akuntansi pembiayaan, komponen pembiayaan, 

analisis pembiayaan dan pengukuran pembiayaan, dan uraian 

tinjauan praktek. 

BAB IV  PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta 

memberikan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.  

 

 


