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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Simpulan 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa 

pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, 

transparansi dan akuntabilitas. 

Akuntabilitas merupakan sebuah sistem yang terdiri dari keseluruhan 

komponen dan saling berkaitan, yang harus dilaksanakan oleh setiap individu atau 

organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalannya 

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.  

1. Akuntabilitas Laporan keuangan dana bantuan opersional sekolah (BOS) 

di SD Negeri 1 pasiripis dan SD Negeri 2 Pasiripis dari sisi penerimaan, 

pengeluaran, pencatatan maupun pertanggungjawaban bendahara dan juru 

buku telah sesuai dengan peraturan dan buku petunjuk teknis BOS. 

Laporan keuangan BOS tiap triwulan telah terlaksana dengan tepat waktu 

dan pertanggungjawaban SD Negeri 1 Pasiripis dan SD Negeri2 Pasiripis 

telah dilaporkan oleh Kepala sekolah kepada Dinas pendidikan Kabupaten 

Sukabumi melalui Unit Pengelola Teknis (UPT) Kecamatan surade sesuai 

dengan format laporan pertanggungjawaban. Maka Sekolah Dasar Negeri 

1 Pasiripis dan Sekolah Dasar Negeri 2 Pasiripis dalam laporan keuangan 

dana BOS sudah akuntabel. 



2 

 

 

 

2. Transparansi laporan keuangan dana BOS di SD Negeri 1 Pasiripis sudah 

sesuai dengan Buku petunjuk teknis BOS, yakni sekolah selalu 

menginformasikan secara tertulis berapa jumlah dana bantuan operasional 

sekolah (BOS), digunakan untuk apa saja dana BOS tersebut, serta adanya 

papan informasi mengenai kegiatan sekolah yang sedang berjalan. Oleh 

karena itu Sekolah Dasar Negeri 1 Pasiripis sudah Transparan. 

Transparansi di SD Negeri 2 Pasiripis belum sesuai dengan buku petunjuk 

teknis BOS, yakni sekolah tidak menginformasikan penerimaan dan 

penggunaan dana BOS di papan pengumuman sehingga orang tua murid 

dan pihak yang berkepentingan sulit untuk mendapatkan informasi terkait 

dengan dana BOS, semua dana BOS yang masuk dan keluar hanya 

diketahui oleh pihak sekolah saja. Oleh karena itu Sekolah Dasar Negeri 2 

Pasiripis belum Transparan. 

3. Sudah adanya media sebagai alat informasi laporan keuangan dana BOS di 

SD Negeri 1 Pasiripis dengan adanya papan pengumuman untuk sekolah 

menginformasikan penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada 

berbagai pihak yang berkepentingan. Sedangkan di SD Negeri 2 Pasiripis 

belum mempunyai media informasi terkait dengan laporan keuangan dana 

BOS sehinggan pihak yang berkepentingan sulit untuk mendapatkan 

informasi terkait dana BOS. 

4. Penyajian laporan keuangan di SD Negeri 1 Pasiripis dan SD Negeri 2 

Pasiripis sudah sesuai dengan aturan dan buku petunjuk teknis BOS mulai 
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dari Buku kas umum, Buku pembantu kas,buku pembantu bank, buku 

pembantu pajak serta laporan pertanggungjawaban keuangan BOS. 

1.2 Saran 

Penerapan akuntabilitas dan transparansi pada Laporan keuangan dana 

bantuan operasional sekolah (BOS) Berdasarkan uraian diatas maka ada beberapa 

saran yang dapat dijadikan pertimbangan Instansi dalam kegiatan mengelola Dana 

Bantuan Operasional Sekolah, yaitu sebagai berikut: 

A. Bagi Pemerintah, 

1. pemerintah harus melakukan pengawasan secara intensif langsung kepada 

sekolah agar masalah-masalah mengenai pelaporan dana bantuan 

operasional sekolah (BOS) dapat langsung lebih cepat ditanggulangi. 

Dengan melakukan pengawasan secara langsung kepada sekolah yang 

menerima dana BOS , akan timbul kepercayaan masyarakat dan orang tua 

murid bahwa sekolah menggunakan dana BOS dengan baik, dan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

2. pemerintah selaku pemberi kebijakan harus lebih memperhatikan sekolah 

dengan melakukan pengawasan dan melakukan rapat antara pihak sekolah 

dengan orang tua murid tentang keterbukaan informasi keuangan dana 

BOS. dengan begitu pihak sekolah tidak akan bisa tertutup mengenai dana 

BOS tersebut karena adanya pengawasan dari pemerintah maupun 

orangtua murid.  

3. Pemerintah sebaiknya menghadirkan auditor keuangan dari pihak 

eksternal yang profesional kepada sekolah, agar sekolah lebih berhati hati 
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dan lebih teliti lagi dalam membuat rencana penggunaan dana BOS dan 

pada saat sekolah menggunakan dana BOS, sekolah juga akan dengan 

bijak untuk membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan operasional 

sekolah. 

B. Bagi Sekolah, 

1. Dalam penyusunan RKAS, pihak sekolah harus lebih baik lagi. Sekolah 

harus benar-benar memprediksikan dengan teliti kegiatan apa saja yang 

akan dilakukan sekolah selama enam bulan kedepan, selain pembuatan 

RKAS sekolah juga harus memperhatikan penggunaan dananya agar tidak 

terlalu jauh dari dana yang di anggarkan. 

2. Sekolah harus meminamilisir Kesalahan atau kelalaian yang mungkin 

dapat terjadi dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan 

operasional sekolah (BOS) yang sangat berakibat fatal karena menyangkut 

subsidi pemerintah dan keuangan negara. Kesalahan atau kecurangan-

kecurangan yang mungkin dapat terjadi dalam kegiatan belajar mengajar 

yang akan mengakibatkan kegiatan operasional sekolah berjalan tidak 

efektif sesuai dengan apa yang telah ditetapkan peraturan. 

3. Sekolah harus menerapkan prinsip transparansi, sesuai dengan peraturan 

dan buku petunjuk teknis BOS, sekolah harus terbuka kepada orang tua 

murid, pihak eksternal dan sekolah juga harus mampu menjadi subjek 

pemberi informasi atas keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) 

yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten serta dapat 
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dipercaya sehingga publik akan menilai bahwa sekolah tersebut 

profesional dan tidak Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).  

4. Memberikan pertanggungjawaban hasil penyelenggaraan pendidikan 

kepada semua pihak yang terkait dengan pendidikan dengan transparan 

dan akuntabel. 

C. Bagi peneliti selanjutnya, 

Bagi peneliti yang selanjutnya yang akan melakukan penelitian berkaitan 

dengan laporan keuangan dana BOS disarankan mengambil masalah penelitian 

pada aspek transparansi dan akuntabilitas serta pengawasan pada pengelolaan 

keuangan sekolah/yayasan, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis dalam segi 

kemampuan, dan waktu untuk melakukan penelitian berkaitan dengan hal 

tersebut. 

 

 


