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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah tertuang dalam bab pembahasan, maka 

peneliti dapat menarik kesimpulan akhir dari penelitian Penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah di SMP Negeri 2 

Ciracap yaitu sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Sistem informasi akuntansi 

yang diterapkan SMP Negeri 2 Ciracap belum sepenuhnya diterapkan dengan 

efektif, hal ini diarenakan sumberdaya manusia yang ada di SMP Negeri 2 

Ciracap tidak dibarengi dengan skill yang mumupuni dalam bidang IT, hal ini 

bisa dilihat dari sistem yang digunakan sekolah dalam pengolahan data 

keuangan dana BOS yang masih dilakukan secara manual. sehingga sekolah 

masih membutuhkan orang-orang yang memang mempunyai skill yang sesuai 

dalam bidangnya, agar pengelolaan dana BOS dapat berjalan dengan baik. 

2. Penerapan prinsip akuntabilitas di SMP Negeri 2 Ciracap dalam hal 

pengelolaan dana BOS sudah cukup baik, meskipun ada beberapa anggaran 

RKAS yang belum teralokasikan dengan baik. Namun prosedur pelaporan 

pertanggungjawaban dana bantuan oprasional sekolah sudah sesuai dengan 

buku pentunjuk teknis BOS. Serta dalam pembuatan RKAS selain kepala 

sekolah dan bendahara sudah melibatkan pihak guru, komite besarta orang tua 

murid. 
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3. Sistem informasi akuntansi dan akuntabilitas memiliki peranan yang sangat 

penting dalam pengelolaan dana BOS. Bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan 

dana BOS di SMP Negeri 2 Ciracap yaitu dengan dibuatnya laporan keuangan 

dana BOS disetiap triwulan sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban 

kepada orang tua murid ataupun pemerintah, dimana laporan keuangan tersebut 

harus relevan dan akuntabel sehingga dapat berguna bagi para pemakainya 

serta berguna dalam pembuatan keputusan ekonomi. Salah satu bagian dari 

akuntabilitas dalam laporan keuangan adalah dengan diterapkannya sistem 

informasi akuntansi yang baik, dimana di dalam pelaksanaan sistem informasi 

akuntansi di SMP Negeri 2 Ciracap yaitu dengan meliputi pembuatan Rencana 

kegiatan anggaran sekolah (RKAS), Realisasi penggunaan dana tiap jenis 

anggaran, RKAS pengalokasian dana BOS, Rekapitulasi realisasi penggunaan 

dana BOS, Buku kas umum, buku kas pembantu bank, buku pembantu pajak 

yang pengolahan di proses secara manual terlebih dahulu kemudian di input 

kedalam komputer. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah penulis lakukan, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi SMP Negeri 2 Ciracap diharapkan lebih mengembangkan sistem 

berbasis komputer yang teritegrasi, karena sistem berbasis komputer akan 

memudahkan proses pengeolahan data  dana BOS secara cepat dan akurat.  

2. Untuk menghindari adanya kendala teknis sekolah diupayakan untuk 

pemamfaatan IT (information teknology) dalam pengelolaan dana BOS. 

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan keahlian 

dibidangnya dengan upaya peningkatan keterampilan melalui kursus dan 

pelatihan intensif sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik, efisien 

serta efektif.  Sehingga akan membantu proses didalam pengelolaan dana 

BOS yang lebih maksimal 

4. Dalam pengelolaan dana BOS disarankan lebih meningkatkan prinsip 

akuntabilitas  agar dana yang telah dianggarkan dapat teralokasikan dengan 

baik serta mampu diprtanggunjawabkan 

5. Memberikan informasi secara menyeluruh mengenai rencana anggaran 

kegiatan sekolah serta realisasi anggaran kepada orang tua murid melalui 

rapat sebagai bentuk transparansi. 

6. Diperlukan adanya garis pemisahan tugas yang merangkap kepada 

pengelola keuangan yang menjabat sebagai guru, untuk menghindari 

adanya kesalahan yang mungkin terjadi. 
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