
 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara Akuntabilitas  dan 

Transparansi Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) terhadap Kualitas 

sarana prasarana pada Sekolah SDN Negeri 1 Cidahu, SDN Negeri 2 cidahu, SDN 

Negeri Pamoyana, se Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan 

hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisis data peneliti menarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa H0 yang menyatakan “tidak terdapat 

pengaruh Akuntabilitas terhadap kualitas sarana prasarana” ditolak dan  H1 

yang menyatakan “terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas sarana 

prasarna” diterima. 

Hal ini didapat berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t 

yang menunjukan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel, yaitu 9,366 > 2,028. 

Dengan demikian, Akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas 

Sarana Prasarana. 

2. Hasil penelitian membuktikan bahwa H0 yang menyatakan “tidak terdapat 

pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) 

terhadap Kualitas Sarana Prasarana” ditolak dan H2 yang menyatakan 

“terdapat pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Operasional Sekolah 

(BOS) terhadap Kualitas Sarana Prasarana” diterima 
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Hal ini didapat berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t 

yang menunjukan bahwa thitung lebih besar dari ttabel , yaitu 1,175 > 2,028. 

Dengan demikian, Transparansi Pengelolaan Dana Operasional Sekolah 

(BOS) berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Sarana Prasarana. 

3. Hasil penelitian membuktikan bahwa H0 yang menyatakan “tidak terdapat 

pengaruh Akuntabilita dan Transparansi Pengelolaan Dana Operasional 

Sekolah (BOS) terhadap Kualitas Sarana Prasarana” ditolak dan H3 yang 

menyatakan “terdapat pengaruh Akuntabilita dan Transparansi Pengelolaan 

Dana Operasional Sekolah (BOS) terhadap Kualitas Sarana Prasarana” 

diterima. 

Hal ini didapat berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji F 

yang menunjukan bahwa Fhitung lebih besar dari Ftabel  , yaitu 44,295 > 

4,302. Dengan demikian, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana 

Operasional Sekolah (BOS) berpengaruh secara simultan atau bersama-sama 

Terhadap Kualitas Sarana Prasarana.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan sebagai berikut : 

1. Bagi Akademisi  

Dapat menambah kepustakaan dan sumbangan informasi dengan tema dan 

topik yang sama terutama mengenai transparansi dan akuntabilitas. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
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Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar variabel bebas yang digunakan 

tidak hanya tentang transparansi dan akuntabilitas saja, akan tetapi masih 

banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan alokasi 

dana desa, serta dapat memperbanyak data dan sampel penelitian yang 

diteliti untuk memperkuat hasil penelitian. 

3. Bagi Penyelenggara sekolah  

Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan untuk kemajuan 

sekolah, bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan 

sekolah dalam mengelola keuangan sekolah, dapat lebih meningkatkan 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana operasional sekolah(BOS) 

terhadap kualitas sarana prasana sehingga dapat memperoleh kepercayaan 

dari masyarakat, sekolah, dan pemerintah. 

4. Bagi Masyarakat  

Sebagai alat pemberi informasi mengenai transparansi sekolah, untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat pada periode berikutnya, masyarakat 

mendapatkan informasi mengenai program atau kegiatan yang telah 

dilakukan oleh sekolah juga dapat mengetahui pengelolaan Dana 

operasional sekolah (BOS) dan dapat merasakan manfaat dari BOS secara 

langsung. 

 

 


