
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Pendidikan di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat. 

Perkembangan ini dikatakan pesat karena ditandai dengan banyaknya pembangunan 

sekolah dan lembaga pendidikan baru hampir di seluruh pelosok Indonesia. Semakin 

berkembangnya pendidikan di Indonesia saat ini diharapkan mampu menghasilkan 

generasi baru yang lebih berkualitas sehingga dapat berkontribusi untuk kemajuan 

bangsa. Suatu bangsa dikatakan maju apabila bangsa tersebut peduli akan pentingnya 

pendidikan. Kemajuan bangsa dalam pendidikan bisa dilihat dari pencapaian 

pendidikan bangsa itu sendiri. 

Menurut Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib 

mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting agar 

tujuan dari pendidikan ini bisa tercapai. Salah satu peran pemerintah untuk mencapai 

tujuan pendidikan ini adalah memberikan bantuan baik itu dari segi materi maupun non 

materi. Ketika peranan pemerintah tidak berjalan dengan semestinya, maka akan sulit 

untuk mencapai tujuan tersebut.  

Sebagai bentuk perwujudan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang 

Pendidikan Nasional, maka pada tahun 2005 pemerintah membuat suatu program yaitu 
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dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) menyebutkan bahwa Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya 

disingkat BOS adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya 

operasi personalia dan non personalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi 

khusus nonfisik. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini merupakan peraturan terbaru 

yang membahas tentang petunjuk teknis dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) dari yang sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS). Sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) poin c menyebutkan bahwa peraturan sebelumnya masih terdapat 

kekurangan dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini sehingga 

dilakukannya pergantian peraturan.  

Lahirnya program baru pemerintah tentang kebijakan dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) diharapkan mampu membantu masyarakat khususnya bagi 

masyarakat tidak mampu agar bisa mendapatkan hak nya untuk mengikuti pendidikan 

yang layak. Wajib belajar 9 tahun juga merupakan batas minimal agar setiap murid 

atau siswa bisa lebih berkualitas dan berguna bagi dirinya sendiri, orang tua dan 
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tentunya Negara Indonesia. Namun kesejahtraan masyarakat dalam bidang pendidikan 

masih belum sepenuhnya tercapai dan bukan berarti lahirnya kebijakan ini bisa 

menyelesaikan seluruh permasalahan di bidang pendidikan melainkan justru pihak 

sekolah mempunyai beban yang lebih agar dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) 

ini bisa digunakan seperti yang seharusnya. Biasanya masalah muncul ketika pihak 

sekolah telah lalai atau menyalahgunakan dana tersebut. 

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembahasan mengenai pengelolaan 

dana BOS juga menjadi salah satu masalah akibat kurangnya transparansi pihak 

sekolah kepada masyarakat. Agar tidak terjadi penyalahgunaan pada dana Bantuan 

Operasional (BOS) ini maka pihak sekolah harus terbuka khususnya kepada 

masyarakat sekitar tentang penggunaan dan kebijakan-kebijakan sekolah dalam 

pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini. 

Ada beberapa kasus tentang penyalahgunaan dana BOS seperti kejadian di 

Jawa Tengah. “Kejaksaan Negeri Brebes, Jawa Tengah menahan Kepala dan Wakil 

SMK Krabat Kita Bumiayu, Suhrman dan Sugiarto. Mereka diduga melakukan tindak 

pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mereka ditahan setelah 

menjalani pemeriksaan selama 3 jam di kantor Kejaksaan Negeri Brebes. Kejari 

Brebes, Transiswara adhi, kepada wartawan menjelaskan, kedua orang ini ditahan 

karena tersangkut penyalahgunaan dana BOS yang disalahgunakan sebanyak Rp. 

4.963.680.000,-. “Kami melakukan penahanan dua orang ini, karena diduga melakukan 
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tindak pidana korupsi dana BOS selama 3 tahun berturut-turut,” tutur transiswara, 

Senin (15/10/2018)”. Dikutip dari (https://detik.com, pada tanggal 15 Oktober 2018).  

Kasus yang sama juga terjadi di Bangka. “Jaksa Cabjari Belinyu, Kabupaten 

Bangka, Selasa (17/07/2018) menangkap dan menahan seorang oknum Kepala Sekolah 

(Kepsek) SMPN 5 Belinyu, Andika Bani Prabowo (40). Ia ditangkap dalam kasus 

dugaan korupsi dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2016 dan 2017, 

sebesar Rp. 349.000.000,-. Dana tersebut diselewengkan tersangka untuk membayar 

utang dan bermain judi online”. Dikutip dari  (https://tribunnews.com, pada tanggal 18 

Juli 2018). 

Kasus diatas merupakan salah satu contoh dari banyaknya kasus 

penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ini membuktikan bahwa 

masih kurangnya rasa tanggungjawab dari pihak sekolah. Keadaan seperti ini sering 

dimanfaatkan oleh orang yang tidak mempunyai rasa tanggungjawab dan karena 

keadaan yang mendukung. Kasus ini terjadi karena tidak adanya akuntabilitas maupun 

transparansi yang merupakan suatu bentuk kewajiban pertanggungjawaban dan 

keterbukaan sekolah kepada masyarakat dan pemerintah tentang berhasil atau tidaknya 

pengelolaan dana tersebut. 

Akuntabilitias adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan 

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi 

https://detik.com/
https://tribunnews.com/
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amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009:20 dalam Jurnal Ita Rakhmawati, 

2018:102). Akuntabilitas ini merupakan suatu prinsip penting dalam menciptakan tata 

kelola yang lebih baik karena banyak digunakan pada sektor publik. Akuntabilitas 

publik digunakan untuk pemberian informasi dan transparansi demi terpenuhinya hak 

publik. Akuntabilitas yang baik maka, segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan 

dari seluruh kegiatan yang sudah menjadi tanggungjawabnya. Akuntabilitas bukan 

berarti hanya tanggungjawab tapi mampu menjaga tanggungjawab tersebut agar tidak 

terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. 

Selain akuntabilitas, dalam pengelolaannya juga harus transparansi. 

Transparansi merupakan keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil 

oleh pemerintah (Muhammad, 2007:31 dalam Jurnal Ita Rakhmawati, 2018:101). 

Transparansi yang menjadi salah satu aspek penting mendasar demi terwujudnya tata 

kelola yang baik khusus nya di lingkungan sekolah. Tata kelola yang baik disini berarti 

adanya keterbukaan kepada masyarakat mengenai informasi keuangan maupun bijakan 

sekolah. Adanya keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat juga bagian dari 

transparansi yang harus dilakukan oleh pihak sekolah.  

Dari penjelasan di atas bisa dikatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi 

merupakan dua aspek penting bagi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS), dimana suatu pertanggungjawaban dan keterbukaan harus dijalankan sebaik 

mungkin agar permasalahan seperti pada contoh kasus tersebut tidak terjadi lagi. Maka 



6 
 

dari itu, pemerintah khusus nya dalam hal ini yaitu sekolah di tuntut untuk akuntabel 

dan transparan dalam segala kebijakan dan tindakan yang di ambil. 

Keefektivitasan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

tentunya menjadi tolak ukur apakah output yang dihasilkannya sudah sesuai dengan 

target atau belum. Efektif disini berarti bahwa pelaksanaanya sudah sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketika pengelolaannya telah sesuai dengan 

rencana atau target dan pencapaiannya tepat maka pengelolaan tersebut dapat 

dikatakan efektif. 

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis di lokasi penelitian, 

penulis mendapatkan informasi dari salah seorang responden yang berada di SMP 

Negeri 2 Curugkembar bahwa ada beberapa permasalahan mengenai dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS). Menurutnya, pertanggungjawaban dari dana BOS 

maupun keterbukaan dalam pengelolaannya ini dirasa masih kurang efektif. Salah 

satunya adalah kurangnya koordinasi antara komite dan kepala sekolah terkait 

pengelolaan dana BOS termasuk pada saat pelaporan dari dana BOS tersebut.  

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) diantaranya : 
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Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian Nama, Tahun Hasil 

1 

Analisa Akuntabilitas dan 

Transparansi tentang 

Implementasi Kebijakan 

Pengelolaan Dana BOS. 

Nurul Hariswati, 

2015. 

Implementasi 

transparansi yang 

masih kurang dan 

adanya berbedaan 

prinsip kebijakan 

akuntabilitas antara 

bendahara dan 

kepala madrasah 

sehingga muncul 

konflik ketidak 

harmonisan 

2 

Analisis Pengelolaan Dana 

Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) (Studi 

Kasus Pada SMK Negeri 1 

Yogyakarta). 

Ismi Solikhatun, 

2016. 

Pengelolaannya 

cukup baik dengan 

nilai cenderung 70% 

hanya saja masih 

belum adanya 
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transparansi laporan 

penggunaan dana 

BOS oleh pihak 

sekolah kepada 

masyarakat. 

3 

Pengaruh Akuntabilitas 

Dan Transparansi 

Terhadap Efektivitas  

Pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah 

(BOS) Dengan  

Partisipasi Stakeholder 

Sebagai Variabel Moderasi 

Ita Rakhmawati, 

2018 

Akuntabilitas 

berpengaruh positif, 

transparansi 

berpengaruh negatif 

dan partisipasi 

berpengaruh positif. 

Sumber : Diolah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dan diperkuat dengan beberapa 

penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ 

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP 

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) “ . 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Dari penjelasan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan 

beberapa masalah yang akan di jadikan sebagai bahan penelitian. Pengidentifikasian 

ini didasarkan pada latar belakang dan fenomena yang terjadi di lapangan diantaranya 

: 

1. Kurangnnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS). 

2. Kurangnya transparansi kepada masyarakat tentang pengelolaan dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

3. Keterlibatan masyarakat yang masih kurang dalam membahas 

permasalahan terutama mengenai pengelolaan dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS). 

4. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum sesuai 

dengan Juknis. 

5. Pengelolaan dana Bantuan Operasioal Sekolah (BOS)  yang bermasalah 

akan menghambat segala kegiatan yang ada di sekolah tersebut. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Dari uraian permasalahan yang ada pada latar belakang dan hasil dari 

identifikasi masalah, maka dapat dirumusukan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan 

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ? 

2. Bagaimana pengaruh Transparansi terhadap efektivitas pengelolaan 

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ? 

3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas 

pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah yang telah di sampaikan, maka penulis menentukan 

tujuan dari penelitian ini yang diantaranya adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas 

pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap efektivitas 

pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap 

efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

1.5 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian di bagi menjadi dua kelompok yang diantaranya : 
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1. Kegunaan Teoritis 

 a. Bagi Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sember 

referensi untuk penelitian selanjutnya tentang pengaruh akuntabilitas 

dan transparansi terhadapan pengelolaan dana Bantuan Opeasional 

Sekolah (BOS). 

 b. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media 

penambah ilmu dan wawasan oleh seorang peneliti tentang seperti apa 

pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadapan pengelolaan dana 

Bantuan Opeasional Sekolah (BOS). 

2. Kegunaan Praktis 

 a. Bagi Sekolah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan 

masukan yang positif khususnya untuk kepala sekolah agar bisa lebih 

baik lagi dalam melaksanakan prisip akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga 

tercapai tujuan yang di inginkan. 

 b. Bagi Masyarakat 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang seperti apa pengelolaan dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) yang selama ini dikelola oleh sekolah. 

 c. Bagi Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan acuan 

pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan selanjutnya khususnya 

dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

 


