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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu modal manusia yang sangat penting dalam 

perekonomian karena dapat memperbaiki kualitas ketenagakerjaan. Semakin tinggi 

pendidikan, maka kualitas tenaga kerja akan semakin baik dan semakin produktif. 

Produktivitas yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi (Smith & Todaro, 2015). Selain memberikan manfaat bagi perekonomian 

secara keseluruhan, pendidikan juga banyak memberikan manfaat bagi tenaga 

kerjanya, salah satunya yang utama adalah berupa peningkatan penghasilan ketika 

memasuki dunia kerja. Pengembalian manfaat dari pendidikan dalam hal 

penghasilan inilah yang sering disebut sebagai returns to education atau tingkat 

pengembalian investasi pendidikan (Patrinos, 2016).  

Beberapa penelitian mengenai tingkat pengembalian investasi pendidikan di 

Indonesia menunjukkan angka yang konsisten dan semakin tinggi untuk jenjang 

pendidikan yang semakin tinggi (Hendajany et al., 2017; Purnastuti et al., 2015). 

Hal ini mengindikasikan bahwa investasi pada jenjang pendidikan yang semakin 

tinggi adalah semakin menguntungkan. Namun, data menunjukkan bahwa Angka 

Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan yang semakin tinggi malah 

semakin rendah. APK terlihat menurun hampir 15 persen pada jenjang SMA/SMK 

dan menurun drastis hingga 65 persen pada jenjang perguruan tinggi 

(Kemendikbud, 2018). Mahalnya biaya pendidikan pada jenjang SMA/SMK dan 
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perguruan tinggi, masih menjadi penyebab utama menurunnya partisipasi sekolah 

masyarakat. 

Di sisi lain, kondisi angkatan kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan 

SMP ke bawah daripada lulusan SMA/SMK ke atas. Pada tahun 2017 angkatan 

kerja lulusan SMP ke bawah adalah sebanyak 58,83% sedangkan angkatan kerja 

lulusan SMA/SMK ke atas sebanyak 41,17% (BPS RI, 2018). Hal ini tentu sangat 

mengkhawatirkan terutama dalam menghadapi era globalisasi dan ekonomi digital. 

Pemerintah harus meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga investasi 

pendidikan ke jenjang pendidikan menengah sangat diperlukan. Cara yang 

ditempuh pemerintah adalah mengembangkan pendidikan kejuruan melalui 

Program Perluasan dan Percepatan Pendidikan Kejuruan pada tahun 2007. 

Pendidikan kejuruan lebih diutamakan karena dipandang dapat memberikan bekal 

keterampilan teknis yang lebih baik daripada pendidikan umum, serta mampu 

menjembatani transisi dari sekolah ke dunia kerja (Zimmermann, 2013). Di 

Indonesia, pendidikan menengah dibagi menjadi dua yaitu pendidikan menengah 

umum yang dikenal dengan nama Sekolah Menengah Atas (SMA) dan pendidikan 

menengah kejuruan/kejuruan yang dikenal dengan nama Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). 

Pengembangan SMK terus menjadi prioritas utama pemerintah. Bahkan pada 

saat pemerintah melaksanakan gerakan pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun sejak 

tahun ajaran baru 2015/2016 seperti yang terdapat dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Ini berarti ada dua hal penting 

yang perlu digarisbawahi. Pertama, melalui gerakan pendidikan Wajib Belajar 12 
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Tahun yang gratis, diharapkan partisipasi sekolah seluruh warga negara hingga 

SMA/SMK akan terus meningkat. Kedua, pemerintah akan lebih banyak 

melakukan investasi pendidikan pada jenjang SMK. Pada tahun 2018, alokasi dana 

pendidikan pada jenjang SMK lebih besar daripada SMA, yaitu sebesar Rp 4,76 

Triliun untuk SMK dan Rp 3,22 Triliun untuk SMA (Kemendikbud, 2018). Namun 

faktanya, besarnya alokasi anggaran untuk SMK belum diikuti dengan 

meningkatnya APK SMK dibandingkan SMA. Dalam hal ini, APK digunakan 

sebagai salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan sebuah program 

pendidikan.  

 

Sumber: Kemendikbud (2018) 

Gambar 1.1 APK SMA dan SMK di Indonesia Tahun 2009-2017 

Meskipun arahan pelaksanaan gerakan pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun 

sudah diatur dalam RPJMN 2015-2019, pada kenyataannya gerakan ini belum bisa 

dinikmati secara merata di Indonesia. Masih banyak masyarakat yang belum bisa 

menikmati pendidikan SMA/SMK secara gratis. Tentu saja hal ini semakin 
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memberatkan masyarakat untuk bersekolah hingga jenjang SMA/SMK. Tingginya 

biaya pendidikan ini ditunjukkan oleh Fattah & Abubakar (2013) yang menyatakan 

bahwa biaya yang dikeluarkan oleh para orang tua untuk jenjang SMA/SMK 

mencapai dua kali lipat biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk per siswa. 

Gunistiyo et al (2018) juga menyatakan bahwa secara rata-rata orang tua masih 

menanggung biaya pendidikan dasar SD dan SMP hingga 20 persen, sedangkan 

untuk pendidikan menengah SMA/SMK bisa mencapai 80 persen. Hal ini 

menunjukkan, betapa mahalnya  biaya pendidikan SMA/SMK di Indonesia. 

Dengan tingginya biaya pendidikan ini, masyarakat tentunya berharap akan 

mendapatkan pengembalian yang tinggi pula ketika memutuskan untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK.  

Dengan adanya Wajib Belajar 12 Tahun, diharapkan masyarakat bisa 

mendapatkan pendidikan yang gratis hingga jenjang SMA/SMK. Bila biaya 

pendidikan gratis, pengeluaran pendidikan tiap individu akan semakin kecil, 

sehingga diharapkan tiap individu bisa mendapatkan manfaat pendidikan yang 

semakin besar di masa depan, terutama dalam hal penghasilan ketika memasuki 

pasar kerja. Dengan kata lain, dengan biaya pendidikan yang gratis, diharapkan tiap 

individu akan mendapatkan tingkat pengembalian yang semakin tinggi. Oleh 

karena itu, menjadi penting untuk mengkaji kembali, seberapa besar tingkat 

pengembalian investasi pendidikan pada jenjang SMA/SMK, terutama setelah 

dilaksanakannya Wajib Belajar 12 Tahun pada tahun 2015. Meskipun Wajib 

Belajar 12 Tahun adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah, namun sangat 

berpengaruh pada tingkat pengembalian investasi pendidikan individu. 
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Oleh karena pendidikan berkaitan dengan penghasilan, maka harus ditelaah 

juga sisi permintaan tenaga kerja di Indonesia. Struktur perekonomian Indonesia 

sudah menunjukkan transisi dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa 

yang juga berakibat pada penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja di 

sektor pertanian terus menurun dari 56,3% pada 1980 menjadi 50,4% pada 1990, 

kemudian menjadi 45,7% pada 2000, dan turun hingga 38,4% pada 2010. 

Sebaliknya, penyerapan tenaga kerja pada sektor industri dan jasa terus meningkat 

meskipun tidak drastis (BPS RI, 2018).  

Dalam kurun waktu 2000-2010, sektor-sektor industri, transportasi; 

pergudangan dan komunikasi; konstruksi; perdagangan grosir dan eceran; 

penyediaan akomodasi dan makan minum; serta jasa-jasa tumbuh dengan cepat dan 

menyerap sejumlah besar tenaga kerja. Struktur perekonomian yang berubah tentu 

berdampak pada struktur ketenagakerjaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

penghasilan dan tingkat pengembalian, khususnya pada sektor-sektor tertentu yang 

menyerap tenaga kerja dari SMK. Sebagai contoh, penelitian Newhouse & 

Suryadarma (2011) mencatat bahwa pertumbuhan di sektor industri ternyata 

mempengaruhi jurusan industri dan teknis yang biasanya dipilih oleh laki-laki di 

sekolah kejuruan. Pertumbuhan di sektor jasa ternyata mempengaruhi pertumbuhan 

jurusan seperti bisnis dan pariwisata, yang cenderung dipilih oleh perempuan di 

sekolah kejuruan.  

Faktanya, penyerapan tenaga kerja SMA ternyata masih lebih banyak 

daripada SMK di tahun 2017, yaitu 92,05% untuk SMA dan 88,76% untuk SMK 

(BPS RI, 2018). Dalam kurun waktu 2009-2017, penyerapan tenaga kerja SMA 
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sebanyak 6,5 juta dan tenaga kerja SMK sebanyak 4,3 juta (BPS, 2018). 

Pengangguran SMK ternyata masih lebih besar daripada SMA, yaitu 11,24% dan 

7,95% (BPS RI, 2018). Bahkan, berdasarkan data BPS (2018) penghasilan per 

bulan buruh lulusan SMK dan SMA hampir sama, hanya berbeda sangat kecil, yaitu 

Rp 2,68 juta untuk SMK dan Rp 2,67 juta untuk SMA. Meskipun demikian, rata-

rata penghasilan sebulan buruh/ karyawan/ pegawai di Indonesia pada 2017-2018 

ternyata meningkat hingga sekitar 7%. Oleh karenanya, dengan melihat berbagai 

realitas pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia, maka patut dikaji kembali 

bagaimana tingkat pengembalian investasi pendidikan menengah di Indonesia. 

Apakah ekspansi pada pendidikan menengah SMK yang diikuti dengan perubahan 

struktur ketenagakerjaan berpengaruh pada tingkat pengembalian investasi 

pendidikan menengah SMA dan SMK di Indonesia. Dengan kalimat lain, apakah 

pengembangan pendidikan SMK ini sudah bisa menghasilkan tingkat 

pengembalian investasi pendidikan yang memadai. 

Penelitian mengenai tingkat pengembalian investasi pendidikan sudah 

banyak dilakukan, terutama di luar negeri. Romele & Purgailis (2013) meneliti 

tingkat pengembalian di Latvia dan menemukan selama kurun waktu 2006-2010 

tingkat pengembalian pendidikan menengah di Latvia semakin menurun dari 

16,76% menjadi 13,91%. Arraes, Menezes, & Simonassi (2014) meneliti tingkat 

pengembalian investasi pendidikan di Brazil dan Meksiko dan hasilnya tingkat 

pengembalian investasi pendidikan dari pendidikan tinggi sebesar 11,2-13,2% 

sedangkan dari pendidikan rendah hanya 8,13-9,05%. Psacharopoulos & Patrinos 

(2018) meneliti tingkat pengembalian investasi pendidikan di 139 negara selama 
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kurun waktu 1950-2014. Hasilnya, tingkat pengembalian investasi pendidikan 

secara rata-rata adalah sebesar 9% per tahun. Tingkat pengembalian perempuan 

secara konsisten lebih tinggi daripada laki-laki.  

Dari dalam negeri, Duflo (2001) memperkirakan tingkat pengembalian 

investasi pendidikan di Indonesia berkisar antara 6,8%-10,6% pada tahun 1995. 

Magdalyn (2013) juga menemukan hal yang senada yaitu setiap penambahan satu 

tahun pendidikan akan berpotensi meningkatkan penghasilan sebanyak 7,79%. 

Purnastuti et al (2013) menemukan bahwa tingkat pengembalian investasi 

pendidikan di Indonesia semakin menurun selama kurun waktu 1993-2007 dari 

sebesar 13,5% menjadi 6,43%. Terakhir, Dumauli (2015) memfokuskan pada 

tingkat pengembalian investasi pendidikan tinggi di Indonesia yang ternyata lebih 

rendah daripada perkiraan sebelumnya yaitu dari 12% menjadi 5%.  

Penelitian mengenai tingkat pengembalian investasi pendidikan di Indonesia 

sudah mulai banyak ditemui, namun kebanyakan masih berfokus pada jumlah tahun 

bersekolah, bukan pada jenjang pendidikan. Penelitian tingkat pengembalian 

investasi pendidikan yang sudah ada masih sangat jarang yang berfokus pada 

jenjang pendidikan menengah SMA dan SMK. Penelitian ini juga akan 

menggunakan data terbaru serta menganalisis perkembangan tingkat pengembalian 

investasi pendidikan menengah SMA dan SMK pada tahun 2015 dan 2018. 

Penelitian ini menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). 

Tahun 2015 diambil sebagai tahun acuan karena pada tahun ini adalah awal 

pelaksanaan gerakan pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun sesuai dengan yang 

tertera pada RPJMN 2015-2019 sedangkan tahun 2018 digunakan untuk 
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merepresentasikan kondisi terkini berdasarkan data yang ada. Oleh karena itu, 

menganalisis tingkat pengembalian investasi pendidikan menengah SMA dan SMK 

serta perkembangannya dengan menggunakan data terbaru akan sangat bermanfaat 

karena kondisi yang sudah banyak berubah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam beberapa tahun terakhir, usaha pemerintah untuk mengembangkan 

pendidikan SMK tidak main-main. Bahkan Wajib Belajar 12 Tahun yang 

dicanangkan pada tahun 2015 juga diprioritaskan untuk membangun SMK. Hal ini 

dilakukan untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan 

permintaan pasar. Untuk mencapai tujuan ini pemerintah telah melakukan beberapa 

program dan mengalokasikan dana yang besar pada pengembangan SMK daripada 

SMA. Namun, ternyata APK SMK masih lebih kecil daripada SMA pada akhir 

tahun 2017 lalu. 

Dari sisi pasar tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja SMA juga masih lebih 

banyak daripada SMK, yaitu 92,05% untuk SMA dan 88,76% untuk SMK 

sedangkan pengangguran SMK ternyata masih lebih besar daripada SMA, yaitu 

11,24% dan 7,95% (BPS RI, 2018). Bahkan, berdasarkan data BPS (2018) 

penghasilan per bulan buruh lulusan SMK dan SMA hampir sama, hanya berbeda 

sangat kecil, yaitu Rp 2,68 juta untuk SMK dan Rp 2,67 juta untuk SMA. Perbedaan 

penghasilan yang sangat kecil ini tentu saja belum sesuai harapan. Realita ini 

kemudian menyebabkan investasi pendidikan menengah pada SMK belum menjadi 

prioritas. Oleh karenanya, dengan melihat berbagai realitas pendidikan dan 

ketenagakerjaan di Indonesia, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS TINGKAT PENGEMBALIAN INVESTASI... NUELDA AMALIA



  9 

 

 

 

adalah bagaimanakah tingkat pengembalian investasi pendidikan menengah SMA 

dan SMK di Indonesia pada tahun 2015 dan 2018? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisis tingkat pengembalian investasi pendidikan menengah SMA dan SMK 

di Indonesia pada tahun 2015 dan 2018. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang tingkat 

pengembalian investasi pendidikan bagi siapa pun, termasuk pemerintah, 

peneliti/akademisi, maupun individu. Secara rinci manfaat penelitian ini dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1) Bagi individu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

jenjang pendidikan menengah mana yang paling menguntungkan dari segi 

penghasilan ketika kelak memasuki dunia kerja.  

2) Bagi peneliti/akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan 

dan pengetahuan tentang tingkat pengembalian investasi pendidikan, terutama 

pada pendidikan menengah SMA dan SMK. Selain itu juga diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 

3) Bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai masukan dalam menyusun kebijakan pendidikan pada jenjang 

menengah SMA dan SMK serta perencanaan ketenagakerjaan. Dengan 

mengetahui besarnya tingkat pengembalian investasi pendidikan menengah 
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SMA dan SMK, pemerintah mendapatkan indikasi pada jenjang pendidikan 

mana pemerintah harus berinvestasi demi meningkatkan kualitas tenaga 

kerjanya serta membantu pemerintah mengalokasikan sumber daya yang 

langka di berbagai jenis pendidikan. 

1.5 Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 

menganalisis tingkat pengembalian investasi pendidikan menengah SMA dan SMK 

di Indonesia pada tahun 2015 dan 2018. Dasar teori yang digunakan meliputi teori 

modal manusia dan tingkat pengembalian investasi pendidikan. Tingkat 

pengembalian investasi pendidikan diestimasi dengan menggunakan Metode Two-

Step-Heckman. Sumber data yang digunakan berupa data Survei Angkatan Kerja 

Nasional (Sakernas) dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) tahun 

2015 dan 2018. Lingkup penelitian ini adalah seluruh Indonesia.    

1.6 Sistematika Tesis 

Tesis ini disusun dalam 5 bab dengan penjelasan sebagai berikut: 

1) Bab 1 Pendahuluan. 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan lingkup penelitian. 

2) Bab 2 Tinjauan Pustaka. 

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, 

pengembangan hipotesis, dan model analisis. 

3) Bab 3 Metode Penelitian 
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Bab ini berisi jenis penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan 

data, teknik analisis data, dan kriteria pengujian hipotesis. 

4) Bab 4 Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif 

meliputi gambaran umum objek penelitian. Analisis inferensial meliputi 

pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. Semua analisis akan 

disajikan dalam bentuk tabulasi dan grafis. 

5) Bab 5 Penutup 

Bab ini berisi simpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan arah 

bagi penelitian selanjutnya.  
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