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Abstract
Theoretically, human capital plays an important role in economic growth. In West Kalimantan, the government increase
the education investment to improve human capital. This study aims to estimate the rate of return of education
investment in West Kalimantan Province, Pontianak and Singkawang District. SAKERNAS 2018 individual data was
analyzed using the Mincer Model and the Heckman’s Two-step procedure. The result show that the rate of return of
education investment in West Kalimantan province is 3,83 percent. It means that each additional year of schooling will
increase income by 3,83 percent. The rate of return of education investment in Pontianak and Singkawang District are
6,21 percent and 4,87 percent, respectively.
Keywords: human capital; Mincer Model; return to education

Abstrak
Secara teoritis, modal manusia mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan modal manusia, pemerintah meningkatkan investasi pendidikan di Kalimantan Barat. Penelitian ini
bertujuan untuk menghitung tingkat pengembalian investasi pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat, Kota
Pontianak, dan Kota Singkawang menggunakan model Mincer dan prosedur Heckman’s Two Step. Hasil
estimasi dengan menggunakan data individual SAKERNAS 2018 menunjukkan tingkat pengembalian
pendidikan pada seluruh level pendidikan di Kalimantan Barat sebesar 3,83 persen. Artinya, setiap
penambahan satu tahun lama sekolah akan meningkatkan pendapatan rata-rata sebesar 3,83 persen. Tingkat
pengembalian investasi pendidikan di Kota Pontianak dan Kota Singkawang masing-masing sebesar 6,21
persen dan 4,87 persen.
Kata kunci: modal manusia; model Mincer; tingkat pengembalian pendidikan
Kode Klasifikasi JEL: I26; J01; J30

Pendahuluan

nal. Pada tahun 2018, kontribusi ekonomi wilayah
KTI terhadap nasional sebesar 20 persen dengan

Arah kebijakan utama pembangunan nasional se-

8,2 persen berasal dari Kalimantan dan selebihnya

suai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 adalah fokus

dari Sulawesi (6,2 persen), Bali-Nusa Tenggara (3,1
persen), dan Maluku-Papua (2,5 persen) (Badan

mendorong transformasi dan akselerasi di wilayah
Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kalimantan me-

vinsi yang ada di Kalimantan, Kalimantan Barat

rupakan wilayah KTI yang memberikan kontribusi

memberikan kontribusi ekonomi terbesar kedua

ekonomi terbesar terhadap perekonomian nasio-

setelah Kalimantan Timur dan kontribusinya terus

Pusat Statistik [BPS], 2019a). Di antara seluruh pro-

meningkat selama periode 2010–2018 (BPS, 2018a).
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Namun, pada tahun 2014–2018, pertumbuhan eko-
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nomi Kalimantan Barat melambat di kisaran 5 per-

ke-30 di Indonesia. Pertumbuhan IPM Kalimantan

sen.

Barat termasuk dalam pertumbuhan IPM terendah

Tenaga kerja adalah faktor utama dalam pem-

di Indonesia, yaitu hanya tumbuh 0,58 persen pada

bangunan ekonomi di samping faktor modal fisik.

tahun 2017. Pertumbuhan IPM ini mengukur kecepatan pembangunan manusia yang menunjukkan

Menurut Smith (2003), total pasokan tenaga kerja
dipengaruhi oleh ukuran populasi dan struktur usianya. Berdasarkan proyeksi penduduk oleh BPS

upaya yang telah dilakukan untuk mencapai suatu

(2013), Kalimantan Barat akan mengalami bonus

2018b).

level tertentu dalam pembangunan manusia (BPS,

demografi pada tahun 2020. Jumlah penduduk usia

Pendidikan adalah faktor penting yang meme-

produktif (15–64 tahun) akan lebih banyak daripada

ngaruhi IPM di Kalimantan Barat. Berdasarkan data

penduduk usia tidak produktif, yaitu penduduk

BPS (2018c), rata-rata lama sekolah di Kalimantan

usia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun.

Barat tahun 2017 hanya 7,57 tahun (setara pen-

Hal ini ditunjukkan dari angka rasio ketergantung-

didikan dasar) dan berada di peringkat 33 dari

an (dependency ratio) sebesar 49,7 persen pada tahun

seluruh provinsi di Indonesia. Sebagai salah sa-

2020. Angka rasio ketergantungan di bawah 50

tu indikator penyusun IPM, peringkat nasional

persen dapat diartikan bahwa setiap 100 orang pen-

rata-rata lama sekolah di Kalimantan Barat paling

duduk usia kerja menanggung kurang dari 50 orang

rendah dibandingkan dengan peringkat nasional

penduduk usia tidak produktif.

indikator penyusun IPM lainnya (BPS, 2018b). Sela-

Barat berada pada tahap awal bonus demografi.

in itu, menurut tingkat pendidikan tertinggi yang
ditamatkan pada tahun 2017, sebanyak 32 persen

Tantangan pada tahap ini adalah pembangunan

penduduk usia 10 tahun ke atas di Kalimantan

sumber daya manusia (SDM) terutama pada pen-

Barat tidak tamat Sekolah Dasar (SD); 23,98 persen

duduk usia produktif dari sisi kesehatan, pendi-

tamat SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI); 19,35 persen

dikan, dan produktivitas. Dengan demikian, untuk

tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah

memanfaatkan bonus demografi, Kalimantan Barat

Tsanawiyah (MTs); 19,08 persen tamat Sekolah Me-

perlu memperhatikan modal manusia dalam pem-

nengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

bangunan ekonominya. Ada banyak bukti empiris

dan hanya 5,43 persen yang tamat perguruan tinggi

yang mendukung bahwa modal manusia adalah

(BPS, 2017).

Menurut Samosir (2019), saat ini Kalimantan

pendorong pertumbuhan ekonomi (Andreoso et al.,

Dalam rangka meningkatkan IPM, Pemerintah

2002; Siddiqui & Rehman, 2017; Lim et al., 2018).

Provinsi Kalimantan Barat fokus pada peningkatan

Demikian juga menurut teori pertumbuhan ekono-

pendidikan, salah satunya melalui program sekolah

mi endogen, bahwa laju pertumbuhan bergantung
tidak hanya pada tingkat tabungan tetapi juga ber-

gratis bagi seluruh siswa SMA/SMK/Sekolah Luar

gantung pada tingkat pengeluaran untuk pendidik-

Pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran
sebesar Rp76 miliar untuk program tersebut (Re-

an (Blanchard & Johnson, 2017).

Biasa (SLB) se-Kalimantan Barat (Darsani, 2019).

Tingkat dan pertumbuhan Indeks Pembangun-

publika.co.id, 2019). Menurut teori modal manusia,

an Manusia (IPM) yang rendah adalah salah sa-

bahwa pendidikan dan pelatihan adalah dimensi

tu permasalahan modal manusia yang dihadap-

terpenting dalam modal manusia dan biaya-biaya

i oleh Kalimantan Barat. Pada tahun 2017, IPM

yang dikeluarkan untuk pendidikan dianggap se-

Kalimantan Barat sebesar 66,26 merupakan IPM te-

bagai sebuah investasi (Becker, 1993). Ketika pen-

rendah di Pulau Kalimantan dan menempati urutan

didikan dianggap sebagai sebuah investasi, perta-
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nyaan alami yang muncul adalah apa keuntung-

APBD tahun 2017 (Kemendikbud, 2018).

an investasi ini dibandingkan alternatif lainnya

Anggaran pendidikan tersebut digunakan anta-

(Psacharopoulos, 1995). Pemerintah perlu memper-

ra lain untuk peningkatan jumlah fasilitas seko-

hatikan bukti ini dalam merancang kebijakan publik
(Psacharopoulos & Patrinos, 2004).

lah, bantuan operasional sekolah daerah (BOSDa),

Menurut Todaro & Smith (2006), tingkat pendidik-

dan program-program bantuan pendidikan. Ber-

an seseorang merupakan hasil perpaduan kekuatan

dasarkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun
2015–2018, jumlah satuan sekolah SD–SMA/SMK

permintaan dan penawaran pendidikan. Dari sisi

di Kalimantan Barat pada tahun 2015 adalah 6.112

penawaran, hampir keseluruhan jasa dan fasilitas

sekolah dan bertambah menjadi 6.361 sekolah pa-

pendidikan di berbagai negara berkembang disedi-

da tahun 2018. Jumlah unit sekolah SD–SMA/SMK

akan oleh pemerintah. Dari sisi permintaan, tingkat

di Kota Pontianak juga bertambah selama perio-

pendidikan yang diinginkan dipengaruhi oleh dua

de yang sama, yaitu 307 sekolah pada tahun 2015

faktor, yaitu (1) harapan untuk mendapatkan pe-

dan 322 sekolah pada 2018. Begitu juga jumlah unit

kerjaan dengan pendapatan yang lebih baik pada

sekolah SD–SMA/SMK di Kota Singkawang ber-

masa yang akan datang (manfaat pendidikan indi-

tambah dari 154 sekolah pada tahun 2015 menjadi

vidual) dan (2) biaya-biaya pendidikan, baik yang

157 sekolah pada tahun 2018.

bersifat langsung maupun tidak langsung. Tingkat

Permintaan pendidikan di Kalimantan Barat di-

pengembalian investasi pendidikan diperoleh da-

dekati dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS),

ri perbandingan antara manfaat dan biaya-biaya
pendidikan.

yaitu proporsi dari penduduk kelompok usia se-

Gambaran penawaran pendidikan di Kalimantan

penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuai-

Barat dapat dilihat dari persentase anggaran pendi-

an. APS menunjukkan seberapa banyak penduduk

dikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja

usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas

Daerah (APBD). Pada tahun 2015, anggaran pen-

pendidikan (BPS, 2019b). Berdasarkan Gambar 1,

didikan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 139,8

terlihat bahwa makin tinggi jenjang pendidikan,

miliar rupiah (3,06 persen dari total APBD). Pa-

makin rendah APS. Pada tahun 2018, 98,43 persen

da tahun 2017, anggaran pendidikan meningkat

penduduk usia 7–12 tahun (usia SD) di Kalimantan

menjadi 653,4 miliar rupiah (12,94 persen dari to-

Barat sedang bersekolah, sedangkan APS paling ren-

tal APBD). Walaupun belum memenuhi amanat

dah adalah APS Perguruan Tinggi (PT), yaitu hanya

konstitusi, persentase anggaran pendidikan telah

23,86 persen penduduk usia 19–24 (usia perguruan

meningkat 4 kali lipat pada tahun 2017. Di antara

tinggi) yang sedang bersekolah. Ini menunjukkan

14 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat,
diketahui Kota Singkawang dan Kota Pontianak

bahwa permintaan pendidikan perguruan tinggi di
Kalimantan Barat masih rendah.

mempunyai persentase anggaran pendidikan (tanpa transfer daerah) tertinggi masing-masing 15,19

Gambar 1 juga menampilkan APS di Kota
Pontianak dan Kota Singkawang dengan pola yang

kolah tertentu yang sedang bersekolah terhadap

persen dan 15,12 persen dari total APBD tahun 2017.

sama. APS tertinggi adalah APS SD, sedangkan

Persentase ini meningkat lebih dari dua kali lipat

yang terendah adalah APS PT. Pada tahun 2018,

dibandingkan tahun 2015 yang masing-masing 4,19

tidak terdapat perbedaan yang begitu besar antara

persen di Kota Singkawang dan 6,28 persen di Kota

APS SD di Kota Pontianak (98,45 persen) dan di

Pontianak. Sementara itu, di kabupaten lainnya di

Kota Singkawang (98,82 persen). Perbedaan besar

Kalimantan Barat masih di bawah 15 persen dari

terlihat pada APS PT di Kota Pontianak dan Kota
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Gambar 1. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, dan
Kota Singkawang (%), 2018
Sumber: BPS (2019c)

Singkawang, masing-masing 47,79 persen dan 13

balian pendidikan di tingkat provinsi masih ter-

persen.

batas. Hendajany et al. (2016) mengestimasi ting-

Menurut Todaro & Smith (2006), penentuan pada

kat pengembalian investasi pendidikan 13 provinsi

sisi penawaran pendidikan lebih banyak dipenga-

di Indonesia (tidak termasuk Provinsi Kalimantan

ruhi oleh faktor non-ekonomi seperti proses politik.

Barat). Namun, hasil estimasinya masih mengan-

Oleh karena itu, faktor-faktor yang memengaruhi

dung bias karena mengabaikan masalah endoge-

sisi permintaan pendidikan menjadi lebih penting

nitas dan pemilihan sampel. Penelitian ini me-

untuk dikaji. Salah satu faktor yang memengaruhi

lengkapi penelitian sebelumnya, yaitu di Provin-

permintaan pendidikan adalah tingkat pengemba-

si Kalimantan Barat, Kota Pontianak, dan Kota

lian investasi pendidikan. Sama halnya dengan investasi lainnya, tingkat pengembalian investasi pen-

Singkawang. Metode Heckman’s Two Step digunakan untuk mengurangi bias pemilihan sampel ser-

didikan juga ditentukan dengan membandingkan

ta menggunakan informasi pengalaman bekerja

manfaat pendidikan dengan biaya-biaya pendidik-

aktual.

an (cost-benefit analysis). Berdasarkan latar belakang

Permasalahan yang ingin dijawab oleh peneliti-

yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk

an ini adalah mengapa permintaan pendidikan di

menganalisis kondisi pendidikan dan ketenaga-

Kalimantan Barat masih rendah padahal penawar-

kerjaan, serta mengestimasi tingkat pengembalian

an pendidikan terus meningkat? Berapa pengem-

investasi pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat,

balian investasi pendidikan di Kalimantan Barat?

Kota Pontianak, dan Kota Singkawang.

Selain itu, tingkat pengembalian investasi pendi-

Penelitian-penelitian sebelumnya di Indonesia

dikan di Kota Pontianak dan Kota Singkawang juga

mengestimasi tingkat pengembalian investasi pen-

akan diperiksa untuk menangkap perbedaan kuali-

didikan untuk level nasional (Duflo, 2001; RESULTS

tas pekerja dan tingkat upah pekerja antarwilayah.

International (Australia), 2012; Purnastuti et al., 2013;

Diduga ada perbedaan tingkat pengembalian in-

Dumauli, 2015) dan menggunakan pengalaman

vestasi pendidikan antara Kota Pontianak dan Kota

kerja potensial karena informasi pengalaman kerja

Singkawang.

aktual tidak tersedia. Penelitian tingkat pengem-

Metode yang digunakan untuk mengestima-
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si tingkat pengembalian investasi pendidikan di

dengan tingkat pendapatan, dengan makin tinggi

Kalimantan Barat adalah metode ordinary least squ-

tingkat pendidikan, maka makin tinggi pendapatan

are (OLS) yang berbasis pada model fungsi penda-

seseorang. Manfaat non-moneter pendidikan antara

patan Mincer (1974). Namun, estimasi OLS Mincer
masih mempunyai masalah bias pemilihan sampel

lain berhubungan dengan kesehatan, berkurangnya jumlah perokok, meningkatnya pengetahuan

(Purnastuti et al., 2013; Dumauli, 2015). Bias pemi-

tentang keluarga berencana, atau dapat meningkat-

lihan sampel muncul karena sampel yang dianalisis

nya tingkat partisipasi dalam pemilihan umum dan

dalam model Mincer hanyalah individu yang be-

lain-lain (Becker, 1993).

kerja dan mendapatkan pendapatan pribadi yang

Investasi dalam pendidikan harus dibatasi de-

positif. Metode Heckmans’s Two Steps digunakan da-

ngan konsep biaya dan pengembalian manfa-

lam penelitian ini untuk mengatasi bias pemilihan

atnya. Menurut Mincer (1962) dan Potelienė &

sampel tersebut.

Tamašauskienė (2013), biaya pendidikan terdiri da-

Menurut Becker (1993), bentuk modal yang

ri biaya langsung (direct cost) dan tidak langsung

umum dikenal oleh masyarakat adalah bentuk in-

(opportunity cost). Biaya untuk uang sekolah, pu-

vestasi modal fisik, seperti tabungan di bank, saham,

ngutan, buku, dan layanan publik termasuk dalam

mesin, pabrik, dan lainnya. Semua bentuk modal ter-

biaya langsung. Biaya tidak langsung disebut seba-

sebut dapat menghasilkan pendapatan dan output

gai foregone earnings, yaitu pendapatan yang hilang

berguna lainnya dalam jangka panjang. Kemudian,

akibat memilih untuk bersekolah daripada bekerja.

Becker (1993) menjelaskan bahwa konsep modal

Mincer (1962) menemukan bahwa foregone earnings

manusia merupakan bentuk lain dari modal yang

telah mencakup lebih dari setengah total biaya pen-

dapat berupa pendidikan di sekolah, pelatihan ke-

didikan dan mencakup sekitar 75 persen dari total

ahlian tertentu, pengeluaran untuk kesehatan, dan

biaya yang ditanggung oleh para siswa.

lain-lain yang akan meningkatkan kesehatan dan

Menurut Psacharopoulos (1981), tingkat pengem-

pendapatan di masa yang akan datang. Sehingga,

balian investasi pendidikan tidak lain adalah per-

pengeluaran-pengeluaran untuk pendidikan, pe-

ubahan relatif dalam pendapatan mengikuti per-

latihan, kesehatan, dan lain-lain adalah investasi

ubahan tingkat pendidikan tertentu. Card (1999)

modal manusia yang dapat menghasilkan penge-

membuat konsep tingkat pengembalian investasi

tahuan, keahlian, kesehatan, atau nilai-nilai moral

pendidikan sebagai konsep marginal, yaitu estimasi

yang melekat dalam diri manusia.

pendapatan tambahan yang diperoleh per tambah-

Konsep modal manusia dalam pendidikan adalah

an satu tahun pendidikan. Tingkat pengembalian

aktivitas yang meningkatkan kualitas dan produkti-

ini menggambarkan hubungan antara pendidikan

vitas tenaga kerja (Smith, 2003). Pendidikan sebagai
investasi modal manusia mempunyai hubungan

dan pendapatan. Mincer (1962) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tingkat pengembalian di-

positif dengan pertumbuhan ekonomi. Pengem-

hitung dengan menyamakan nilai sekarang dari

bangan ilmu pengetahuan dan pengetahuan teknik

pendapatan bersih dari dua kelompok pendidikan.

dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan

Ukuran untuk pendidikan menggunakan pende-

input lain dalam produksi sehingga meningkatkan

katan lama sekolah yang telah ditamatkan (tahun)

pertumbuhan ekonomi (Becker, 1993).

karena menggambarkan stok yang terjadi pada du-

Secara umum, manfaat dari pendidikan dapat

nia pendidikan (BPS, 2014). Angka lama sekolah

dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat moneter

yang ditamatkan (tahun) juga mencerminkan ke-

dan non-moneter. Manfaat moneter berhubungan

mampuan untuk memperoleh pengetahuan (United
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Nations Development Programme [UNDP], 2016) dan

kan sebagai efek kausal dari sekolah dalam banyak

sebagai proksi untuk stok modal manusia (Barro

penerapannya.

& Lee, 2010). Setiap penambahan satu tahun seko-

Beberapa kajian empiris terdahulu di Indonesia

lah mempunyai efek yang proporsional terhadap
pendapatan. Ukuran lama sekolah ini mempunyai

juga menggunakan model Mincer untuk menges-

hubungan yang linier dengan tingkat pendapatan
(Card, 1999). Pengukuran tingkat pendidikan yang

an (Purnastuti et al., 2013,2015; Dumauli, 2015;
Hendajany et al., 2016). Hendajany et al. (2016) me-

digunakan untuk menghitung tingkat pengembali-

neliti perkembangan dari tingkat pengembalian

an pendidikan adalah angka lama sekolah (Blundel

pendidikan antar-provinsi di Indonesia dengan

et al., 2001).

menggunakan data Indonesian Family Life Survey

timasi tingkat pengembalian investasi pendidik-

Ukuran pendapatan yang dianalisis dapat ber-

(IFLS) 1993, 1997, 2000, 2007, dan 2014. Metode

variasi, yaitu pendapatan yang diperoleh dalam

estimasi yang digunakan adalah fungsi pendapat-

jangka waktu tahunan, mingguan, atau per jam.

an Mincer yang dimodifikasi melalui pendekatan

Dalam analisis yang mengacu pada model Mincer,

tahunan dengan memasukkan kumpulan (set) vari-

pendapatan digunakan dalam bentuk logaritma

abel kontrol dari karakteristik pekerja. Pendekatan

natural. Pemilihan kerangka waktu untuk mengu-

ini digunakan untuk mengestimasi tingkat pengem-

kur pendapatan tergantung kepada kebutuhan dan

balian pendidikan di 13 provinsi masing-masing

ketersediaan data. Dalam beberapa dataset terdapat

tahun.

laporan pendapatan tahunan, sedangkan lainnya

Pendekatan seluruh data (pooled cross section) juga

melaporkan data pendapatan per jam atau minggu-

digunakan Hendajany et al. (2016) untuk menge-

an (Card, 1999).

tahui perkembangan pengembalian pendidikan de-

Psacharopoulos (1995) menjelaskan bahwa salah

ngan menambahkan variabel dummy provinsi dan

satu metode yang sering digunakan untuk meng-

variabel interaksi antara tahun pendidikan individu

estimasi tingkat pengembalian pendidikan adalah

dengan dummy provinsi. Koefisien interaksi antara

metode fungsi pendapatan modal manusia. Metode

variabel pendidikan individu dengan dummy pro-

ini dikenal dengan metode “Mincer” yang meliputi

vinsi memperlihatkan perbedaan nilai pengembali-

penyesuaian fungsi log-upah (ln y), menggunakan

an (return) antarprovinsi. Variabel pendapatan yang

variabel-variabel bebas, seperti lama sekolah (S),

digunakan adalah pendapatan per tahun, variabel

pengalaman bekerja (X), dan kuadratnya. Sering

pendidikan adalah lama menyelesaikan sekolah

kali, jumlah jam kerja ditambahkan sebagai variabel

(tahun), dan variabel pengalaman dihitung dengan

bebas ke dalam fungsi ini sebagai faktor imbangan.

mengurangi usia individu dengan lama sekolah

Dalam fungsi semi-log ini, koefisien dari lama

dan usia awal masuk sekolah. Hasilnya menunjukkan adanya penurunan tingkat pengembalian

bersekolah (b) bisa diinterpretasikan sebagai ratarata pengembalian pribadi setiap penambahan satu
tahun sekolah, terlepas dari tingkat pendidikan.

pendidikan di Indonesia dan ada perbedaan nilai
pengembalian antarprovinsi di Indonesia. Peneliti-

Mincerian Rates of Return (MRR) adalah alat yang

an ini masih mengabaikan masalah endogenitas dan

berguna untuk analisis biaya-manfaat dalam pen-

pemilihan sampel sehingga hasil yang diperoleh

didikan yang dapat berfungsi sebagai dasar per-

menjadi upward bias.

timbangan untuk pengembangan kebijakan fiskal

Dumauli (2015) memeriksa kembali tingkat pe-

pendidikan, seperti kebijakan pembagian biaya da-

ngembalian investasi pendidikan di Indonesia un-

lam pendidikan. Namun, MRR tidak dapat diarti-

tuk memecahkan teka-teki antara tingginya tingkat
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pengembalian investasi pendidikan dan rendah-

pendidikan menggunakan dummy level pendidik-

nya tingkat partisipasi pendidikan tinggi dengan

an dan variabel pengalaman yang dihitung dengan

memperhatikan masalah endogenitas dan pemi-

mengurangi usia individu dengan lama sekolah

lihan sampel. Data yang digunakan adalah data
IFLS 1993/1994, 1997, 1998, 2000, dan 2007/2008.

dan usia awal masuk sekolah.

Analisis dibatasi pada individu berusia 15–64 tahun berjumlah 8.807 individu. Hasil estimasi OLS

Metode

menunjukkan tingkat pengembalian pendidikan di
Indonesia sebesar 11,7 persen. Setelah mengatasi

Pada fungsi pendapatan Mincer, diasumsikan in-

bias pemilihan sampel, tingkat pengembalian pen-

dividu memilih tingkat sekolah yang memberikan

didikan turun dari 11,7 persen menjadi 11 persen.

nilai sekarang (present value) yang tertinggi, yang

Hasil estimasi tingkat pengembalian pendidikan

pada tingkat diskon individual (discount rate, r) ter-

makin turun menjadi 5 persen setelah mengontrol

tentu dari pendapatan selama hidupnya (life time

masalah endogenitas.

earnings) yang tertinggi. Jika diketahui bahwa n ada-

Purnastuti et al. (2015) memperbarui bukti tentang profitabilitas investasi dalam pendidikan di
Indonesia menggunakan pendekatan OLS (Model
Mincer) dan Instrumental Variable (IV). Analisisnya menggunakan data dari IFLS4 yang dilaksanakan pada akhir 2007. Hasil estimasi OLS menunjukkan bahwa tingkat pengembalian pendidikan
di Indonesia adalah 4,72 persen untuk sampel gabungan, 4,36 persen untuk laki-laki, dan 5,26 persen
untuk perempuan. Namun, hubungan antara tahun

lah lama kehidupan kerja (working life) ditambah
lama sekolah atau lama kehidupan kerja (working
life) untuk orang tanpa sekolah; Ys adalah penghasilan tahunan seseorang dengan s tahun sekolah;
Vs adalah nilai sekarang (present value) dari penghasilan seumur hidup individu pada awal sekolah; r
adalah tingkat diskonto; t adalah 0, 1, 2, ..., n waktu
(dalam tahun); d adalah perbedaan jumlah sekolah
(dalam tahun); dan e adalah basis logaritma natural,
maka:
n

Z

sekolah dan penghasilan tidak signifikan secara

Vs = Ys

statistik dalam estimasi IV mana pun.

e−rt dt =
s

Ys (e−rs − e−rn )
r

(1)

Purnastuti et al. (2013) menemukan adanya

ketika proses diskon bersifat kontinu. Demikian

penurunan tingkat pengembalian pendidikan di

pula, nilai sekarang dari penghasilan seumur hidup

Indonesia secara umum. Data yang digunakan da-

individu yang terlibat dalam s − d tahun sekolah

lam analisis adalah data IFLS 1993 dan 2007. Ana-

adalah:

lisis dibatasi pada sampel pekerja berusia 15–64

Vs−d =

tahun yang melaporkan pendapatan tenaga kerja

Ys−d (e−r(s−d) − e−rn )
r

(2)

yang tidak hilang dan yang memberikan informasi

Sebuah rasio, ks,s−d , merupakan rasio pendapatan

tentang sekolah mereka. Ada 5.508 observasi dari tahun 1993 dan 4.596 observasi dari tahun 2007–2008

tahunan setelah s tahun sekolah terhadap peng-

yang memenuhi kriteria analisis. Metode estimasi

ditemukan dengan membiarkan Vs = Vs−d .

hasilan setelah menempuh s − d tahun sekolah,

yang digunakan adalah fungsi pendapatan Mincer
yang dimodifikasi dengan menambahkan variabel kontrol jenis kelamin, status perkawinan, dan

ks,s−d =

Ys
er(n+d−s) − 1
= r(n−s)
Ys−d
e
−1

(3)

klasifikasi kota/desa. Variabel pendapatan yang di-

Persamaan (3) menunjukkan bahwa ks,s−d mem-

gunakan adalah pendapatan per bulan, variabel

punyai karakteristik: (i) nilainya lebih besar dari
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1, (ii) merupakan fungsi yang berbanding lurus

benar-benar sebanding dengan perbedaan absolut

dengan r, dan (iii) fungsi yang berbanding terbalik

dalam waktu yang dihabiskan di sekolah, dengan

dengan n. Artinya: (i) orang dengan lebih banyak ta-

tingkat pengembalian sebagai koefisien proporsio-

hun sekolah, akan mendapatkan gaji tahunan lebih
tinggi, (ii) makin besar perbedaan dalam investasi

nalitas. Persamaan ini adalah model dasar fungsi
pendapatan Mincer. Nilai koefisien r pada variabel

sekolah (d tahun), maka makin tinggi tingkat pe-

sekolah (s) adalah nilai tingkat pengembalian inves-

ngembalian sekolah, (iii) perbedaan pendapatan

tasi pendidikan dalam fungsi pendapatan Mincer

akan lebih besar pada rentang umum kehidupan

yang diperoleh dari turunan pertama fungsi penda-

kerja (n) yang makin pendek karena biaya sekolah

patan Mincer terhadap variabel sekolah (s).

harus dikembalikan dalam periode yang relatif lebih pendek. Sehingga, jika n sangat besar, maka
∂k
∂s

r=

→ 0, sehingga k bisa dianggap konstan.

∂ ln Ys
∂s

(8)

Kesimpulan bahwa k adalah konstan berlaku

Metode Heckman’s Two Step digunakan untuk

tepat ketika rentang penghasilan diasumsikan tetap,

mengatasi masalah bias pemilihan sampel. Lang-

tanpa memandang sekolah. Dengan mendefinisi-

kah pertama adalah mengestimasi probabilitas indi-

kan kembali n sebagai rentang tetap dari rentang

vidu masuk dalam angkatan kerja (Dumauli, 2015;

penghasilan, maka:

Vatta et al., 2016) melalui model probit. Angkatan kerja terdiri dari penduduk usia 15 tahun ke

n+s

Z
Vs = Ys

e−rt dt =
s

Ys e−rs (1 − e−rn )
r

(4)

atas yang bekerja ataupun menganggur tetapi secara aktif mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja

Ys−d (1 − e−rn )e−r(s−d)
r
(5)

terdiri dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang

Solusi dari ks,s−d diperoleh dengan menyamakan

lam model ini variabel terikat bernilai biner (Y = 1

nilai sekarang (present value), Vs = Vs−d , diperoleh:

jika masuk angkatan kerja dan Y = 0 jika bukan

Z

n+s−d

e−rt dt =

Vs−d = Ys−d
s−d

kegiatan utamanya adalah bersekolah, mengurus
rumah tangga, atau kegiatan lainnya. Sehingga, da-

angkatan kerja). Dalam model probit ini akan diks,s−d

e−r(s−d) − 1
= −rs
= erd
e −1

(6)

peroleh variabel koreksi, yaitu Inverse Mills Ratio
(IMR). Langkah kedua adalah memasukkan IMR se-

Persamaan (6) berbeda dengan Persamaan (3),
yakni perbedaan pendapatan dengan d tahun ber-

bagai variabel independen tambahan dalam fungsi
pendapatan Mincer.

sekolah sama sekali tidak bergantung pada tingkat
sekolah (s) juga tidak bergantung pada panjang-

Data dan Variabel Penelitian

nya rentang penghasilan (n), baik ketika n terbatas,
Penelitian ini menggunakan data sekunder hasil

bahkan jika n sangat pendek.
Dengan mendefinisikan ks,0 =

Ys
Y0
rs

= ks , berdasar-

kan Persamaan (6) diperoleh ks, = e . Dalam bentuk

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2018 Provinsi Kalimantan Barat. Data yang digunakan meliputi data upah/pendapatan bulanan,

logaritma natural, fungsinya menjadi:

pendidikan yang ditamatkan, karakteristik indiviln Ys = ln Y0 + rs

(7)

du (usia, jenis kelamin, dan status perkawinan),
lapangan usaha pekerjaan, dan tempat tinggal (per-

Persamaan (7) menunjukkan kesimpulan dasar
bahwa persentase kenaikan dalam pendapatan

desaan atau perkotaan). Data yang akan dianalisis
dikelompokkan menjadi dua set data yaitu:
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(i) Set data individu berusia 15 tahun ke atas de-

dalam hal ini adalah upah/gaji pokok dan tun-

ngan total seluruh responden di Kalimantan

jangan yang merupakan imbalan/balas jasa yang

Barat berjumlah 14.277 individu. Jumlah

diterima oleh buruh/karyawan/pegawai selama

responden dari Kota Pontianak dan Kota
Singkawang masing-masing sebesar 1.404 dan

sebulan yang lalu dari pekerjaan utama, baik berupa uang maupun barang yang dibayar-

855 individu. Set data ini digunakan untuk

kan oleh perusahaan/kantor/majikan. Pendapat-

menggambarkan kondisi pendidikan dan ke-

an/penghasilan bersih sebulan yang lalu adalah

tenagakerjaan responden di Kalimantan Barat,

pendapatan/penghasilan/imbalan/balas jasa selama

Kota Pontianak, dan Kota Singkawang.

sebulan, baik berupa uang maupun barang yang

(ii) Set data individu berusia 15–64 tahun

diterima oleh seseorang yang bekerja dengan status

yang sudah bekerja dan mendapatkan

berusaha sendiri, pekerja bebas di pertanian, atau

upah/pendapatan pribadi yang positif. Set da-

pekerja bebas di nonpertanian (BPS, 2018e).

ta ini digunakan untuk mengestimasi ting-

Lama sekolah diperoleh dari jumlah tahun pen-

kat pengembalian investasi pendidikan. Jum-

didikan di sekolah yang ditamatkan dengan pende-

lah responden yang memenuhi kriteria ini

katan kepemilikan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar

sebesar 5.552 individu dari seluruh wila-

(STTB) pada rincian 1.a SAKERNAS. Adapun kon-

yah Kalimantan Barat, 611 individu dari Ko-

versi lama sekolah berdasarkan ijazah/STTB yang

ta Pontianak, dan 376 individu dari Kota

dimiliki adalah sebagai berikut (Kemendiknas, 2000;

Singkawang.

UNESCO, 2013; Kemendikbud, 2019):

Model Mincer yang digunakan dalam penelitian
ini adalah model dasar Mincer yang telah dikembangkan dengan menambahkan variabel-variabel
kontrol (Hendajany et al., 2016; Dumauli, 2015;
Psacharopoulos, 1995). Setelah disesuaikan dengan
ketersediaan variabel dalam SAKERNAS, diperoleh:
ln upahi = β0 + β1 sekolahi +

• ijazah/STTB SD dan sederajat = 6 tahun
• ijazah/STTB SMP dan sederajat = 9 tahun
• ijazah/STTB SMA dan sederajat = 12 tahun
• ijazah/STTB Diploma I/II = 14 tahun
• ijazah/STTB Diploma III = 15 tahun
• ijazah/STTB Diploma IV/Sarjana = 16 tahun
• ijazah/STTB Magister = 18 tahun

7
X

βp Xpi + β8 λi

• ijazah/STTB Doktor = 21 tahun
(9)

2

Lama pengalaman kerja diperoleh dari rincian
25.a SAKERNAS dengan pembulatan tahun ke ba-

dengan ln upah adalah logaritma natural dari

wah. Rincian ini mengumpulkan informasi berapa

upah/pendapatan bersih per bulan (Rupiah); Se-

lama responden berada di pekerjaan utama. La-

kolah adalah lama sekolah (tahun); Xp adalah kum-

pangan usaha pekerjaan diperoleh dari rincian 23

pulan variabel kontrol yang terdiri dari pengalaman

yang diklasifikasikan sesuai Klasifikasi Baku La-

kerja (tahun); klasifikasi tempat tinggal (1=perko-

pangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015. Lapangan
usaha yang termasuk dalam lapangan usaha mo-

taan; 0=perdesaan); gender (1=laki-laki; 0=perempuan; lapangan usaha pekerjaan (1=modern; 0=tra-

dern adalah manufaktur dan jasa. Lapangan usaha

disional) dan jam kerja sebulan (jam); λ adalah

pertanian termasuk dalam lapangan usaha tradi-

variabel koreksi IMR dari model probit; dan i ada-

sional. Lapangan usaha manufaktur terdiri dari

lah individu ke-i.

pertambangan dan penggalian; industri; listrik, gas,

Nilai upah/pendapatan individu dicatat pada

dan air minum; dan konstruksi. Lapangan usaha

rincian 31.b dan 31.c pada SAKERNAS. Upah

jasa terdiri dari perdagangan, rumah makan dan
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jasa akomodasi; transportasi, pergudangan, dan

persen yang tamat universitas (DIV/S1/S2/S3), se-

komunikasi; lembaga keuangan, real estat, usaha

dangkan di Kota Singkawang hanya 7,25 persen. Di

persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa kemasya-

Kota Pontianak didominasi oleh responden yang

rakatan, sosial, dan perorangan. Lapangan usaha
pertanian terdiri dari pertanian, perkebunan, kehu-

tidak tamat SD dan tamat SD (29,70 persen) dan
tamat SMA umum (26,85 persen). Responden di

tanan, perburuan, dan perikanan.

Kota Singkawang dominan berpendidikan tidak

Jumlah jam kerja dalam penelitian ini adalah
lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk

tamat SD dan tamat SD (43,86 persen) dan tamat
SMP (20,94 persen).

bekerja pada pekerjaan utama (BPS, 2018d). Jumlah
jam kerja sebulan diperoleh dengan pendekatan
jam kerja seminggu dikalikan empat. Jumlah jam

Karakteristik Ketenagakerjaan
Responden

kerja dalam seminggu dicatat pada rincian 26.a SAKERNAS. Rincian ini bertujuan untuk memperoleh

Tabel 2 menggambarkan hubungan antara tingkat

informasi jam kerja aktual seminggu yang lalu.

pendidikan dengan tingkat partisipasi angkatan
kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka
(TPT). TPAK adalah persentase jumlah angkatan

Hasil dan Analisis

kerja terhadap jumlah penduduk umur kerja. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk
mengindikasikan besarnya penduduk umur kerja

Gambaran Umum Kondisi Pendidikan
Responden

(15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di sua-

Tabel 1 merangkum distribusi pendidikan tertinggi

relatif dan pasokan tenaga kerja (labour supply) yang

yang ditamatkan responden usia 15 tahun ke atas di

tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam su-

Kalimantan Barat tahun 2018. Pencapaian pendidik-

atu perekonomian. TPT menggambarkan proporsi

an responden di Kalimantan Barat masih rendah,

angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan

terlihat dari tingginya persentase responden yang

secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja

berpendidikan SD atau tidak tamat SD (50,9 persen),

(BPS, 2018d).

tu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran

sedangkan responden yang berpendidikan diploma

Hubungan antara tingkat pendidikan dan TPAK

dan sarjana masing-masing hanya 2,3 persen dan

terlihat jelas pada Tabel 2, bahwa makin tinggi pen-

5,2 persen. Terlihat bahwa perbedaan pencapaian

didikan, maka makin tinggi pula nilai TPAK. Tanpa

pendidikan antara laki-laki dan perempuan tidak

memandang tingkat pendidikan, sebanyak 68,5 per-

begitu besar. Perbedaan pencapaian pendidikan

sen dari seluruh responden di Kalimantan Barat

yang cukup substansial ada pada kategori tempat

berpartisipasi dalam angkatan kerja. Berdasarkan

tinggal. Responden yang tinggal di perdesaan didominasi oleh individu berpendidikan SD dan tidak

jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK yang cu-

tamat SD (61,4 persen), sedangkan di perkotaan,

kup besar antara penduduk laki-laki (82,7 persen)
dan perempuan (54 persen). TPAK di perdesaan

hanya 34,5 persen responden yang berpendidikan

sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK di

SD dan tidak tamat SD.

perkotaan.

Selanjutnya, distribusi pendidikan tertinggi

Sementara itu, hubungan tingkat pendidikan

yang ditamatkan di Kota Pontianak dan Kota

dengan TPT masih tidak tergambar dengan jelas.

Singkawang dapat dilihat pada Gambar 2. Dari

Pada tahun 2018, TPT dari seluruh responden di

seluruh responden di Kota Pontianak, hanya 11,11

Kalimantan Barat sudah cukup rendah yaitu 3,9
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Tabel 1. Distribusi Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Responden Usia 15 Tahun ke Atas di Kalimantan Barat (%)
Tahun 2018
Kategori Responden

≤SD
50,9

SMP
19,9

Seluruh Responden
Jenis Kelamin:
Laki-laki
48,9
19,6
Perempuan
53,0
20,2
Tempat Tinggal:
Desa
61,4
19,6
Kota
34,5
20,3
Sumber: SAKERNAS 2018, diolah

Persentase Pendidikan
SMA Umum
SMA Kejuruan
DI/DII/DIII
16,4
5,2
2,3

DIV/S1/S2/S3
5,2

Total
100

18,0
14,9

5,9
4,5

2,1
2,6

5,6
4,9

100
100

11,9
23,5

2,9
8,8

1,4
3,8

2,8
9,1

100
100

Gambar 2. Distribusi Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Responden di Kota Pontianak dan Kota Singkawang (%),
2018
Sumber: SAKERNAS 2018, diolah
Tabel 2. Karakteristik Ketenagakerjaan menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Responden Usia 15 Tahun ke
Atas di Kalimantan Barat (%) Tahun 2018
Kategori/Karakteristik Responden
Seluruh Responden:
TPAK (%)
TPT (%)
Laki-laki
TPAK (%)
TPT (%)
Perempuan
TPAK (%)
TPT (%)
Perdesaan
TPAK (%)
TPT (%)
Perkotaan
TPAK (%)
TPT (%)
Sumber: SAKERNAS 2018, diolah

Pendidikan Tertinggi Ditamatkan
SMA Umum
SMA Kejuruan
DI/DII/DIII

Total

≤SD

SMP

69,4
1,8

53,7
3,3

72,3
8,2

78,1
7,6

79,9
8,6

88,3
5,0

68,5
3,9

84,7
2,5

68,3
3,1

87,1
7,1

89,9
6,0

91,9
7,3

90,2
4,2

82,7
3,9

55,2
0,8

39,3
3,7

54,0
10,4

62,1
10,7

70,3
10,0

86,2
6,0

54,0
3,9

73,7
1,1

59,6
2,6

78,5
6,8

79,4
4,0

82,9
5,9

92,9
4,0

72,3
2,3

57,6
4,3

44,8
5,0

67,3
9,5

77,4
9,5

78,2
10,3

86,1
5,5

62,4
6,7
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persen. Namun, apabila dilihat berdasarkan tingkat

Singkawang. Rata-rata upah responden laki-laki

pendidikan tertinggi yang ditamatkan, TPT teren-

lebih tinggi daripada perempuan, baik di Kota

dah ada pada kelompok responden berpendidikan

Pontianak maupun di Singkawang. Pada tahun

SD dan tidak tamat SD. Hanya 1,8 persen responden
berpendidikan SD dan tidak tamat SD yang meng-

2018, rata-rata upah laki-laki di Kota Pontianak sebesar 2,9 juta rupiah, sedangkan di Kota Singkawang

anggur, sedangkan dari seluruh responden yang

sebesar 2,4 juta rupiah. Rata-rata upah perempuan

berpendidikan diploma, 8,6 persen di antaranya

di Kota Pontianak dan Kota Singkawang masing-

adalah pengangguran. Ada perbedaan TPT yang

masing sebesar 2,4 juta dan 2,07 juta rupiah.

cukup berarti antara penduduk di perdesaan dan
di perkotaan. TPT responden di perdesaan lebih
rendah dibandingkan dengan TPT di perkotaan.
Berdasarkan Gambar 3, tidak ada perbedaan yang
berarti antara TPAK responden di Kota Pontianak
dan Kota Singkawang. Dari 100 orang responden
di Kota Pontianak maupun Kota Singkawang, terdapat 59 orang yang berpartisipasi dalam angkatan
kerja. Ada sedikit perbedaan TPT responden di
Kota Pontianak dan Kota Singkawang. TPT responden di Kota Pontianak sebesar 9,9 persen sedikit
lebih tinggi dibandingkan dengan TPT responden
di Kota Singkawang (6,09 persen).

Tingkat
Pengembalian
Investasi
Pendidikan di Kalimantan Barat
Hasil estimasi tingkat pengembalian investasi pendidikan di Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 4.
Pada taraf nyata 1 persen, hasil uji bersama-sama
(uji-F) menunjukkan bahwa paling sedikit terdapat satu variabel bebas yang berpengaruh secara
signifikan terhadap logaritma natural upah. Kesesuaian model (Goodness of Fit) dapat dilihat dari
nilai adjusted R squared model. Dari hasil estimasi
model diperoleh adjusted R squared sebesar 0,3391
menunjukkan bahwa variasi variabel-variabel inde-

Tabel 3 menyajikan rata-rata upah/pendapatan

penden dapat menjelaskan 33,91 persen variasi dari

bersih per bulan responden di Kalimantan Barat.

nilai logaritma natural upah. Sisanya 66,09 persen

Rata-rata upah dari seluruh responden adalah sebe-

dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

sar 2,1 juta rupiah. Makin tinggi tingkat pendidik-

Keterbatasan model dalam menjelaskan variasi

an yang ditamatkan, maka makin tinggi rata-rata

upah berasal dari asumsi-asumsi dasar yang digu-

upah/pendapatan responden. Rata-rata upah ter-

nakan dalam metode Mincerian, yaitu (1) biaya pri-

tinggi adalah rata-rata upah responden berpendi-

badi (private cost) diabaikan karena diasumsikan se-

dikan DIV/S1/S2/S3. Terdapat perbedaan rata-rata

bagian besar dikompensasi oleh pendapatan paruh

upah/pendapatan antara laki-laki dan perempuan.

waktu; (2) biaya pendidikan yang diperhitungkan

Rata-rata upah laki-laki sebesar 2,4 juta rupiah, se-

dalam estimasi adalah biaya tidak langsung (forego-

dangkan rata-rata upah perempuan sebesar 1,7 juta
rupiah. Perbedaan rata-rata upah/pendapatan juga

ne earnings); (3) profil pendapatan isomorfik (tidak

terlihat antara responden yang tinggal di perdesaan
dan perkotaan. Rata-rata upah/pendapatan respon-

semua level pendidikan); dan (4) tidak adanya kendala pasar kredit untuk memperoleh pendidikan.

den di perkotaan sebesar 2,6 juta rupiah lebih tinggi

Selain itu, metode Mincer juga memiliki masalah

dibandingkan rata-rata upah di perdesaan sebesar

endogenitas yang belum dikontrol dalam model.

1,8 juta rupiah.

Masalah endogenitas ini muncul karena dalam mo-

ada perubahan slope dari fungsi pendapatan pada

Gambar 4 menunjukkan bahwa rata-rata upah

del Mincer belum memasukkan unobservable factors

dari responden di Kota Pontianak lebih tinggi

seperti kemampuan (ability) dan motivasi individu.

dibandingkan rata-rata upah responden di Kota
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Gambar 3. TPAK dan TPT Responden di Kota Pontianak dan Kota Singkawang (%), 2018
Sumber: SAKERNAS 2018, diolah
Tabel 3. Rata-rata Upah/Pendapatan Bersih per Bulan Menurut Tingkat Pendidikan Responden Usia 15 Tahun ke Atas
di Kalimantan Barat (Ribu Rupiah) Tahun 2018
Kategori Responden

≤SD
1.614,57

Seluruh Responden
Jenis Kelamin:
Laki-laki
1.870,34
Perempuan
1.091,96
Tempat Tinggal:
Pedesaan
1.555,08
Perkotaan
1.752,06
Sumber: SAKERNAS 2018, diolah

SMP
1.951,59

Pendidikan yang Ditamatkan
SMA Umum
SMA Kejuruan
DI/DII/DIII
2.510,69
2.518,89
3.370,52

Total

DIV/S1/S2/S3
3.727,70

2.171,11

2.162,92
1.453,34

2.779,15
1.828,15

2.836,87
1.775,25

4.004,69
2.736,35

4.160,51
3.245,89

2.410,85
1.691,99

1.861,99
2.084,20

2.149,72
2.778,81

2.087,74
2.732,13

2.933,96
3.624,64

3.018,44
4.106,62

1.835,87
2.595,20

Hasil uji-t menunjukkan bahwa variabel sekolah,

pada tahun 2018 adalah sebesar 3,83 persen. Arti-

pengalaman, pengalaman kuadrat, urban, gender,

nya, setiap penambahan satu tahun sekolah, maka

modern, jam kerja sebulan, dan IMR berpengaruh

akan meningkatkan pendapatan rata-rata sebesar

nyata terhadap logaritma natural upah. Nilai ting-

3,83 persen. Rendahnya nilai tingkat pengembali-

kat pengembalian investasi pendidikan adalah nilai

an investasi pendidikan juga menunjukkan bahwa

koefisien variabel sekolah pada model Mincer. Me-

tingkat upah responden berpendidikan tinggi tidak

nurut Borjas (2016), tingkat pengembalian investasi

begitu berbeda dengan upah responden berpendi-

pendidikan menunjukkan persentase peningkatan

dikan lebih rendah. Hal ini mungkin dapat men-

upah/pendapatan yang dihasilkan dari tambahan

jelaskan rendahnya tingkat partisipasi pendidikan

satu tahun sekolah. Dengan mengetahui tingkat

tinggi di Kalimantan Barat. Pada tahun 2018, APS

pengembalian investasi pendidikan ini, seseorang

usia 19–24 tahun (usia masuk universitas) hanya

dapat berdiskusi apakah uang yang dikeluarkan

27,91 persen, paling rendah di antara APS level pen-

untuk sekolah adalah sebuah investasi yang bagus,

didikan lainnya. Hasil ini sejalan dengan penelitian

dapat membandingkan dengan tingkat pengem-

Dumauli (2015) yang menemukan bahwa tingkat

balian dari bentuk investasi lainnya, dan dapat

pengembalian pendidikan di Indonesia turun dari

menentukan tingkat sekolah yang optimal.

10–12 persen menjadi 5 persen setelah dilakukan ko-

Berdasarkan Tabel 4, rata-rata tingkat pengem-

reksi terhadap masalah bias pemilihan sampel dan

balian investasi pendidikan di Kalimantan Barat

endogenitas. Menurutnya, hasil estimasi yang lebih
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Gambar 4. Rata-rata Upah/Pendapatan Bersih Menurut Jenis Kelamin Responden di Kota Pontianak dan
Kota Singkawang (Rupiah), 2018
Sumber: SAKERNAS 2018, diolah
Tabel 4. Hasil Estimasi Tingkat Pengembalian Investasi Pendidikan Tahun 2018
Kalimantan Barat
Pontianak
Singkawang
Koefisien (Standar eror)
Konstanta
13,1503***
13,1255***
12,7213***
(0,0457)
(0,1706)
(0,1307)
Sekolah
0,0383***
0,0621***
0,0487***
(0,0019)
(0,0051)
(0,0074)
Pengalaman
0,0332***
0,0483***
0,0547***
(0,0030)
(0,0086)
(0,0113)
Pengalaman Kuadrat
-0,0006***
-0,0008**
-0,0007**
(0,0001)
(0,0003)
(0,0004)
Urban
0,1162***
(0,0206)
Gender
0,1945***
0,2746***
0,3948***
(0,0284)
(0,0533)
(0,0757)
Modern
0,1646***
-0,0080
0,1794
(0,0224)
(0,1492)
(0,1028)
Jam Kerja Sebulan
0,0036***
0,0020***
0,0028***
(0,0001)
(0,0004)
(0,0005)
IMR
-0,4980***
(0,0494)
n
5,552
611
376
F
357,04
45,59
36,85
Prob > F
0,0000
0,0000
0,0000
R2
0,3401
0,3117
0,3747
Adj. R2
0,3391
0,3049
0,3645
Sumber: SAKERNAS 2018, diolah
Keterangan: Angka dalam kurung menunjukkan nilai standar eror.
Hasil estimasi di Kota Pontianak dan Kota Singkawang
tanpa menggunakan metode Heckman’s Two Step.
*signifikan pada taraf nyata 10%;
**signifikan pada taraf nyata 5%;
***signifikan pada taraf nyata 1%.
Variabel

rendah dibandingkan dengan temuan penelitian

pendidikan lainnya dan hanya tumbuh 8,78 persen

sebelumnya dapat menjelaskan kenapa partisipasi
pada pendidikan tinggi di Indonesia mengalami

selama 18 tahun (Dumauli, 2015).

stagnasi. Tingkat partisipasi pendidikan tinggi di
Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan level

Borjas (2016) menjelaskan bahwa seseorang akan
mencapai nilai sekarang (present value) dari pendapatan selama hidupnya (life time earnings) yang
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maksimum pada saat nilai tingkat pengembalian

jukkan perbedaan kualitas pendidikan pekerja dan

investasi pendidikan = tingkat diskon individual

penghasilan antarpekerja antara Kalimantan Barat

(discount rate, r). Seseorang sebaiknya berhenti se-

dan Indonesia. Pada tahun 2018, rata-rata lama seko-

kolah ketika tingkat pengembalian pendidikan = r;
tetap melanjutkan sekolah ketika tingkat pengem-

lah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kalimantan
Barat adalah 7,65 tahun sedikit lebih rendah diban-

balian pendidikan > r; dan kelebihan sekolah (over

dingkan rata-rata lama sekolah di Indonesia yang

educated) ketika tingkat pengembalian pendidikan

sebesar 8,58 tahun (BPS, 2018c). Namun, rata-rata

< r. Tingkat diskon individual kadang-kadang dia-

pendapatan bersih per bulan di Kalimantan Barat

sumsikan sama dengan tingkat suku bunga pasar,

(1,7 juta rupiah) sedikit lebih tinggi dibandingkan

yaitu tingkat ketika dana yang disimpan di lembaga

dengan rata-rata pendapatan bersih per bulan di

keuangan tumbuh seiring waktu.

Indonesia (1,4 juta rupiah).

Berdasarkan kriteria tersebut, jika tingkat pe-

Variabel pengalaman berpengaruh secara signi-

ngembalian pendidikan di Kalimantan Barat di-

fikan terhadap pendapatan, baik secara langsung

bandingkan dengan rata-rata suku bunga tabungan

maupun kuadratik. Secara langsung, pengalaman

rupiah di Bank Pemerintah Daerah Kalimantan

kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan,

Barat tahun 2018 sebesar 1,73 persen per tahun, ma-

artinya makin banyak pengalaman, maka makin

ka responden di Kalimantan Barat sebaiknya tetap

tinggi pendapatan. Koefisien variabel pengalaman

melanjutkan sekolah karena tingkat pengembalian-

biasanya bisa diartikan sebagai ukuran dampak

nya lebih tinggi dari pada suku bunga tabungan.
Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata suku

pelatihan di tempat kerja (on-the-job training) terha-

bunga simpanan berjangka 12 bulan di Bank Peme-

4, pengalaman (pelatihan di tempat kerja) dapat

rintah Daerah Kalimantan Barat tahun 2018 sebesar

meningkatkan pendapatan sebesar 3,32 persen.

dap pendapatan (Borjas, 2016). Berdasarkan Tabel

7,32 persen per tahun, maka menempuh pendidikan

Variabel pengalaman kuadrat berpengaruh nega-

lebih tinggi akan menjadi over educated karena lebih

tif terhadap pendapatan, artinya besarnya tambah-

menguntungkan menyimpan uang dalam bentuk

an pendapatan bersifat menurun (diminishing return)

simpanan berjangka 12 bulan dibandingkan dengan

seiring dengan makin bertambahnya pengalaman.

investasi di pendidikan. Hasil perbandingan terse-

Pengalaman kuadrat menangkap kecekungan (con-

but sesuai dengan pernyataan Borjas (2016) yang

cavity) dari profil umur-pendapatan (age-earnings

menyebutkan bahwa tingkat diskon individual me-

profile). Titik puncak pengalaman kerja dapat dipero-

mainkan peran penting dalam menentukan apakah

leh dari turunan pertama model pendapatan Mincer

seseorang pergi ke sekolah atau tidak. Seseorang

terhadap pengalaman. Berdasarkan itu, diperoleh

dengan tingkat diskon individual tinggi akan mem-

nilai puncak pengalaman kerja di Kalimantan Barat
adalah 26 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pen-

peroleh pendidikan lebih sedikit dan sebaliknya.
Menurut hasil estimasi oleh Hendajany et
al. (2016), tingkat pengembalian pendidikan di

dapatan akan terus meningkat hingga mencapai 26

Indonesia tahun 2014 adalah sebesar 12,6 persen.

akan menurun jika pengalaman kerja melebihi 26

Jika dibandingkan dengan itu, tingkat pengembali-

tahun (lihat Gambar 5). Ini dapat diartikan bahwa ji-

an investasi pendidikan di Kalimantan Barat jauh

ka seorang lulusan S1 mendapatkan pekerjaan pada

tahun pengalaman kerja. Kemudian, pendapatan

lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengem-

usia 21 tahun, maka orang tersebut akan mencapai

balian investasi pendidikan Indonesia. Perbedaan

puncak pendapatannya pada usia 47 tahun.

tingkat pengembalian pendidikan dapat menun-

Menurut Smith (2003), pendapatan akan menu-

Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 21 No. 2 Juli 2021, hlm. 164–184

Ayu, S. D., et al.

179

Gambar 5. Profil Umur-Pendapatan (Age-earnings Profile) Seumur Hidup di Kalimantan Barat, 2018
Sumber: SAKERNAS 2018, diolah

run seiring bertambahnya umur karena jumlah jam

kan upah pekerja yang mempunyai keterampilan

kerja pada saat mendekati masa pensiun akan ma-

(skill) yang sama. Oleh karena itu, untuk mengana-

kin menurun, sedangkan waktu yang dihabiskan

lisis perbedaan tingkat upah antara laki-laki dan

untuk rekreasi makin meningkat. Sesuai dengan teo-

perempuan diperlukan kajian tersendiri.

ri tersebut, hasil estimasi juga menunjukkan bahwa

Pengaruh variabel modern dan gender terhadap

jam kerja berpengaruh nyata dan positif terhadap

tingkat upah juga terangkum dalam Gambar 5.

pendapatan, artinya setiap penambahan 1 jam kerja

Laki-laki yang bekerja di lapangan usaha modern

dalam sebulan akan meningkatkan upah sebesar

(L modern) mendapatkan upah yang lebih ting-

0,36 persen, ceteris paribus.

gi dibandingkan dengan laki-laki yang bekerja di

Nilai koefisien pada variabel modern sebesar

lapangan usaha tradisional (L tradisional). Begitu

0,1646 menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan

juga dengan perempuan yang bekerja di lapangan

pekerja di lapangan usaha modern lebih tinggi 16,46

usaha modern (P modern) mendapatkan upah lebih

persen dibandingkan dengan rata-rata pendapatan

tinggi dibandingkan dengan perempuan yang be-

di lapangan usaha tradisional, ceteris paribus. Varia-

kerja di lapangan usaha tradisional (P tradisional).

bel gender berpengaruh nyata dan positif terhadap

Berdasarkan jenis kelamin, tingkat upah laki-laki

upah/pendapatan. Nilai koefiesien sebesar 0,1945
menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan laki-laki

lebih tinggi daripada upah perempuan, baik yang
bekerja di lapangan usaha modern maupun tradi-

lebih tinggi 19,45 persen dibandingkan rata-rata

sional.

pendapatan perempuan, ceteris paribus. Menurut

Variabel IMR berpengaruh nyata dan negatif ter-

Borjas (2016), ada banyak faktor selain diskriminasi
yang menimbulkan perbedaan upah antara laki-laki

hadap upah/pendapatan. Ini menunjukkan bahwa
hasil estimasi OLS tanpa koreksi Heckman’s Two

dan perempuan. Namun, Borjas (2016) menekan-

Step akan menjadi upward bias. Bias tersebut mun-

kan bahwa perbedaan rata-rata upah antara laki-

cul karena pada model pendapatan Mincer, sampel

laki dan perempuan tidak dapat diartikan sebagai

yang digunakan tidak diambil secara acak (random)

diskriminasi karena perbandingan ini tidak apple to

tetapi hanya diambil responden yang bekerja dan

apple. Definisi yang lebih tepat tentang diskriminasi

mendapatkan upah positif (Dumauli, 2015; Vatta,

pasar tenaga kerja adalah dengan membanding-

et al., 2016).
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Berdasarkan nilai koefisiennya, variabel yang pa-

pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat. Berda-

ling besar memengaruhi tingkat upah/pendapatan

sarkan kriteria Borjas (2016), jika dibandingkan de-

adalah gender. Artinya, jenis kelamin menjadi fak-

ngan rata-rata suku bunga tabungan rupiah di Bank

tor utama yang menimbulkan perbedaan tingkat
upah di Kalimantan Barat. Variabel penting lainnya

Pemerintah Daerah tahun 2018 sebesar 1,73 persen
per tahun, maka responden di Kota Pontianak se-

yang berpengaruh besar meningkatkan pendapatan

baiknya tetap melanjutkan sekolah karena tingkat

adalah modern. Artinya, ada perbedaan rata-rata

pengembaliannya lebih tinggi dari pada suku bu-

pendapatan pada lapangan usaha modern dan tra-

nga tabungan. Namun, jika dibandingkan dengan

disional.

rata-rata suku bunga simpanan berjangka 12 bulan
di Bank Pemerintah Daerah tahun 2018 sebesar 7,32

Tingkat
Pengembalian
Investasi
Pendidikan di Kota Pontianak
Hasil estimasi tingkat pengembalian investasi pendidikan di Kota Pontianak disajikan pada Tabel 4.
Pada taraf nyata 1 persen, hasil uji bersama-sama
(uji-F) menunjukkan bahwa paling sedikit terdapat satu variabel bebas yang berpengaruh secara
signifikan terhadap logaritma natural upah. Dari
hasil estimasi model diperoleh Adjusted R squared
sebesar 0,3049 menunjukkan bahwa variasi variabelvariabel independen dapat menjelaskan 30,49 persen variasi dari nilai logaritma natural upah di Kota
Pontianak. Sisanya 69,51 persen dijelaskan oleh
faktor-faktor lain di luar model.
Hasil uji-t menunjukkan bahwa variabel seko-

persen per tahun, maka lebih menguntungkan menyimpan uang dalam bentuk simpanan berjangka
12 bulan dibandingkan dengan investasi di pendidikan.
Pengalaman berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan. Tidak jauh berbeda dengan
hasil sebelumnya, pengalaman (pelatihan di tempat kerja) dapat meningkatkan pendapatan sebesar
4,83 persen. Berdasarkan hasil estimasi di Kota
Pontianak, diperoleh nilai puncak dari pengalaman kerja yang lebih tinggi, yaitu pada pengalaman
kerja 27 tahun. Pendapatan akan terus meningkat
seiring dengan pengalaman kerja hingga mencapai
27 tahun, kemudian pendapatan akan terus menurun ketika pengalaman kerja melebihi 27 tahun.

lah, pengalaman, pengalaman kuadrat, gender, dan

Variabel gender berpengaruh nyata dan positif

jam kerja sebulan berpengaruh signifikan terhadap

terhadap upah/pendapatan di Kota Pontianak. Ni-

logaritma natural upah. Variabel sekolah, penga-

lai koefiesien sebesar 0,2746 menunjukkan bahwa

laman, gender, dan jam kerja berpengaruh positif,

pendapatan laki-laki lebih tinggi 27,46 persen di-

sedangkan variabel pengalaman kuadrat berpe-

bandingkan pendapatan perempuan. Perbedaan

ngaruh negatif terhadap upah/pendapatan di Kota

tingkat upah antargender di Kota Pontianak lebih

Pontianak. Semua wilayah di Kota Pontianak termasuk dalam klasifikasi kota sehingga variabel urban

besar dibandingkan perbedaan upah di Provinsi
Kalimantan Barat.

tidak disertakan dalam model.
Tingkat pengembalian investasi pendidikan di

Jam kerja berpengaruh nyata dan positif terhadap pendapatan di Kota Pontianak. Hasil estimasi

Kota Pontianak pada tahun 2018 adalah sebesar

menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 jam

6,21 persen. Artinya, setiap penambahan satu tahun

kerja dalam sebulan akan meningkatkan upah se-

sekolah akan meningkatkan pendapatan rata-rata

besar 0,2 persen, ceteris paribus. Besarnya pengaruh

sebesar 6,21 persen. Tingkat pengembalian investasi

jam kerja terhadap upah di Kota Pontianak sedikit

pendidikan di Kota Pontianak lebih tinggi diban-

lebih kecil dibandingkan di Provinsi Kalimantan

dingkan dengan tingkat pengembalian investasi

Barat secara umum. Variabel IMR tidak berpenga-
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ruh nyata terhadap upah/pendapatan artinya hasil

dibandingkan Kota Singkawang. Rata-rata penda-

estimasi OLS tanpa koreksi Heckman’s Two Step tidak

patan bersih per bulan di Kota Pontianak juga lebih

mengandung bias pemilihan sampel. Sehingga, ha-

tinggi dibandingkan rata-rata pendapatan bersih

sil estimasi yang ditampilkan adalah hasil estimasi
OLS tanpa koreksi Heckman’s Two Step.

per bulan di Kota Singkawang.
Berdasarkan kriteria penentuan lama sekolah optimal oleh Borjas (2016), jika dibandingkan dengan

Tingkat
Pengembalian
Investasi
Pendidikan di Kota Singkawang
Hasil estimasi tingkat pengembalian investasi pendidikan di Kota Singkawang juga disajikan pada
Tabel 4. Pada taraf nyata 1 persen, hasil uji bersamasama (uji-F) menunjukkan bahwa paling sedikit
terdapat satu variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan terhadap logaritma natural upah.
Nilai Adjusted R squared menunjukkan bahwa variasi variabel-variabel independen dapat menjelaskan
36,45 persen variasi dari nilai logaritma natural
upah di Kota Pontianak. Sebesar 63,55 persen sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Berdasarkan hasil estimasi, ditemukan bahwa
variabel sekolah, pengalaman, pengalaman kuadrat, gender, dan jam kerja sebulan berpengaruh
terhadap logaritma natural upah. Variabel urban
juga tidak disertakan dalam model Mincer di Kota
Singkawang.
Berdasarkan Tabel 4, tingkat pengembalian investasi pendidikan di Kota Singkawang pada tahun 2018 adalah sebesar 4,87 persen. Artinya, setiap penambahan satu tahun sekolah akan me-

rata-rata suku bunga tabungan rupiah di Bank Pemerintah Daerah tahun 2018 sebesar 1,73 persen
per tahun, maka responden Kota Singkawang sebaiknya tetap melanjutkan sekolah karena tingkat
pengembaliannya lebih tinggi daripada suku bunga tabungan. Namun, jika dibandingkan dengan
rata-rata suku bunga simpanan berjangka 12 bulan di Bank Pemerintah Daerah tahun 2018 sebesar
7,32 persen per tahun, maka lebih menguntungkan
menyimpan uang dalam bentuk simpangan berjangka 12 bulan dibandingkan dengan investasi di
pendidikan.
Pengalaman (pelatihan di tempat kerja) dapat
meningkatkan pendapatan sebesar 5,47 persen.
Hasil ini lebih tinggi dibandingkan dengan Kota
Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil estimasi di Kota Singkawang, diperoleh nilai puncak pendapatan pada saat pengalaman
kerja 39 tahun. Pendapatan akan terus meningkat
seiring dengan bertambahnya pengalaman kerja
hingga mencapai 39 tahun pengalaman kerja dan
selanjutnya akan menurun ketika pengalaman kerja
melebihi 39 tahun.

ningkatkan pendapatan rata-rata sebesar 4,87 per-

Variabel gender berpengaruh nyata dan positif

sen. Tingkat pengembalian investasi pendidikan

terhadap upah/pendapatan. Nilai koefiesien me-

di Kota Singkawang lebih tinggi dibandingkan de-

nunjukkan bahwa pendapatan laki-laki lebih tinggi

ngan tingkat pengembalian pendidikan di Provinsi

39,48 persen dibandingkan pendapatan perempu-

Kalimantan Barat, namun lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengembalian pendidikan di

an. Perbedaan tingkat upah antargender di Kota

Kota Pontianak. Perbedaan tersebut dapat meng-

Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat.

Singkawang paling tinggi dibandingkan di Kota

gambarkan perbedaan kualitas pendidikan dan

Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa jam

pendapatan pekerja di Kota Pontianak dan Kota

kerja berpengaruh nyata dan positif terhadap pen-

Singkawang. Sesuai dengan gambaran umum pen-

dapatan. Setiap penambahan 1 jam kerja dalam

didikan responden yang telah dibahas sebelumnya,

sebulan akan meningkatkan upah sebesar 0,28 per-

pencapaian pendidikan di Kota Pontianak lebih baik

sen, ceteris paribus. Hasil ini tidak jauh berbeda
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dengan Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan

pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat juga lebih

Barat secara umum. Variabel IMR tidak berpenga-

rendah dibandingkan dengan suku bunga pasar

ruh nyata terhadap upah/pendapatan, artinya hasil

(suku bunga tabungan berjangka 12 bulan) di Pro-

estimasi OLS tanpa koreksi Heckman’s Two Step tidak
mengandung bias pemilihan sampel.

vinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan kriteria Borjas
(2016), hal ini mungkin dapat menjelaskan rendahnya permintaan pendidikan di Provinsi Kalimantan

Simpulan
Pada tahun 2018, tingkat pendidikan responden
di perdesaan lebih rendah dibandingkan penduduk di perkotaan. Menurut distribusinya, pencapaian pendidikan responden di Kota Pontianak
lebih baik dibandingkan dengan responden di Kota
Singkawang.
Dari setiap 100 responden di seluruh wilayah Pro-

Barat.
Hasil estimasi rata-rata tingkat pengembalian
investasi pendidikan di Kota Pontianak dan Kota
Singkawang masing-masing sebesar 6,21 persen
dan 4,87 persen. Tingkat pengembalian investasi pendidikan Kota Pontianak yang lebih tinggi
dibandingkan dengan Kota Singkawang sejalan dengan kualitas pendidikan dan tingkat pendapatan
di Kota Pontianak yang lebih tinggi dibandingkan
dengan Kota Singkawang. Hasil ini menunjukkan

vinsi Kalimantan Barat yang berusia 15 tahun ke

bahwa ada perbedaan tingkat pengembalian in-

atas, terdapat 65 orang yang berpartisipasi dalam

vestasi pendidikan antarkota (daerah). Perbedaan

angkatan kerja. TPAK laki-laki lebih tinggi dari-

tingkat pengembalian investasi pendidikan anta-

pada perempuan. TPAK di perdesaan lebih tinggi

rdaerah dapat menunjukkan perbedaan kualitas

daripada di perkotaan. Tidak ada perbedaan ting-

pendidikan dan tingkat pendapatan pekerja.

kat partisipasi kerja di Kota Pontianak dan Kota
Singkawang, yaitu sebesar 59 persen.
Tingkat pengangguran terbuka dari seluruh res-

Saran

ponden di Kalimantan Barat cukup rendah, yaitu

Untuk mengurangi gap pendidikan di perdesaan

sebesar 3,9 persen. Namun, pengangguran masih

dan perkotaan, maka tingkat pencapaian pendidik-

didominasi responden berpendidikan diploma. Pe-

an di perdesaan perlu ditingkatkan. Pemerintah

ngangguran di perkotaan lebih banyak dibanding-

perlu mengurangi pengangguran berpendidikan

kan pengangguran di perdesaan. Tidak ada per-

diploma dan pengangguran di perkotaan di Pro-

bedaan tingkat pengangguran antara laki-laki dan

vinsi Kalimantan Barat. TPAK perlu ditingkatkan

perempuan. Tingkat pengangguran lebih tinggi di

terutama pada perempuan dan penduduk yang

Kota Pontianak daripada di Kota Singkawang.

tinggal di perkotaan.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa rata-rata ting-

Tingkat pengembalian investasi pendidikan ada-

kat pengembalian investasi pendidikan untuk selu-

lah salah satu faktor yang memengaruhi perminta-

ruh level pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat
sebesar 3,83 persen. Artinya, setiap penambahan sa-

an pendidikan. Dalam rangka meningkatkan tingkat pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat, maka

tu tahun sekolah akan meningkatkan upah rata-rata

tingkat pengembalian investasi pendidikan perlu

sebesar 3,83 persen. Estimasi tingkat pengembalian

ditingkatkan. Namun, faktor-faktor yang memenga-

investasi pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat

ruhi tingkat pengembalian investasi pendidikan di

lebih rendah dibandingkan dengan hasil estima-

Provinsi Kalimantan Barat tidak dianalisis dalam

si tingkat pengembalian investasi pendidikan di

penelitian ini sehingga investigasi lebih lanjut perlu

Indonesia. Estimasi tingkat pengembalian investasi

dilakukan untuk memeriksa faktor-faktor tersebut.
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Penelitian selanjutnya dapat berkontribusi dalam
isu ini.
Untuk membantu pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menentukan prioritas alokasi investasi pendidikan, diperlukan informasi tingkat pengembalian investasi pendidikan di setiap kabupaten se-Kalimantan Barat.

[9]
[10]

Penelitian selanjutnya dapat berkontribusi dalam
mengestimasi tingkat pengembalian investasi pendidikan di kabupaten lain yang belum tercakup
dalam penelitian ini.

[11]

Hasil estimasi tingkat pengembalian investasi
pendidikan dalam penelitian ini masih memiliki
beberapa keterbatasan, yaitu belum memasukkan

[12]
[13]

faktor endogen yang memengaruhi tingkat pendidikan seperti kemampuan individu, keadaan ekonomi keluarga, dan lain-lain. Masalah endogenitas
perlu diatasi dalam penelitian selanjutnya, salah
satunya dengan cara menggunakan instrumental
variabel. Asumsi-asumsi dalam model pendapatan
Mincer yang terlalu ketat juga menjadi keterbatas-

[14]

an penelitian. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian
dalam interpretasi hasil estimasi ini.

[15]
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