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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional pasal 11 ayat (1) menyatakan “pemerintah dan pemerintah daerah wajib

memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan

yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi” dan mengamanatkan

bahwa pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan

pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi

tantangan perubahan kehidupan, lokal, nasional, dan global, serta warga Negara

yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah agar rakyat mendapat

peningkatan akses pendidikan yang lebih berkualitas dan menjangkau pelayanan

pendidikan adalah dengan cara mengadakan suatu program pemberian dana

terhadap pendidikan dasar sembilan tahun. Program pemberian dana tersebut

adalah bantuan operasional sekolah atau yang lebih dikenal dengan nama BOS.

Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, standar biaya

operasi non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai

kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari

keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan

pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Pendidikan Nasional.

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan
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pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai

pelaksana program wajib belajar.

Biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya

bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan,

biaya daya dan jasa, biaya transportasi atau perjalanan dinas, biaya konsumsi,

biaya asuransi, biaya pembinaan siswa atau ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi,

biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan.

Sekolah menempati posisi yang paling penting dalam penentuan

penggunaan dana BOS, karena sekolah merupakan instansi yang terkait langsung

dengan pengelolaan dana. Dana BOS dikelola oleh kepala sekolah dan guru atau

tenaga administrasi yang ditunjuk sebagai bendahara BOS. Sekolah boleh

menggunakan dana BOS tersebut untuk beberapa jenis pengeluaran sesuai juklak

program dan berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah

(RAPBS) yang disusun oleh sekolah dan Komite Sekolah.

Bagi pengelola sekolah didaerah, kompleksitas pengelolaan dana BOS

menjadi permasalahan yang cukup serius. Misalnya Sekolah Dasar (SD) yang

tidak memiliki tenaga administrasi dan guru di SD yang rata-ratanya tidak

memiliki pengetahuan mengenai bidang akuntansi secara spesifik. Yang pada

akhirnya sekolah harus menunjuk guru mata pelajaran atau staf Tata Usaha (TU)

yang kurang kompeten. Sehingga hal ini menjadi masalah yang cukup serius

karena dana yang dikelola dalam BOS ini bukanlah dana yang sedikit dan

menyangkut kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dana

BOS dibutuhkan suatu sistem pengendalian internal. Pengendalian intern
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diperlukan disemua bidang yang ada dalam perusahaan salah satunya perusahaan

nirlaba atau sekolah, terutama pengendalian internal atas penerimaan dan

pengeluaran kas program dana BOS.

Pengendalian internal disekolah diharapkan dapat melindungi Dana BOS

yang di akibatkan dari pencurian, penggelapan keuangan, dan penyalahgunaan.

Apabila pengendalian internal yang diterapkan oleh sekolah tersebut sudah baik

dan memenuhi standar, maka dapat dipastikan tujuan dan sasaran sebuah sekolah

tersebut tercapai secara maksimal. Sehingga resiko kecurangan manajemen dan

resiko audit bagi seorang auditor dapat diminimalisir. Semakin kuat sistem

pengendalian internal dapat menjamin kegiatan operasional dan manajerial

perusahaan, sehingga semakin baik pula perusahaan untuk berkembang dan

dipercaya.

Salah satu upaya agar program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tetap

hidup dan mampu bersaing dalam menyumbang peningkatan kualitas pendidikan

yakni bagaimana cara sekolah mampu mengelola dan menyampaikan sistem

informasi akuntansi dengan cepat dan tepat. Sistem informasi yang cepat dan tepat

dapat membantu kebijakan manajemen sekolah dalam merencanakan program dan

menjalankan kegiatan sekolah sehingga dapat mencapai sasaran yang ditetapkan

oleh sekolah tersebut. Sistem informasi akuntansi tersebut adalah sistem informasi

akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Dengan adanya sistem informasi

akuntansi diharapkan manajemen dapat memaksimalkan sumber daya sehingga

kegiatan operasional sekolah tetap berjalan dengan baik serta memperoleh kualitas

pendidikan yang maksimal.
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Untuk mendapatkan gambaran sistem informasi akuntansi pada sebuah

sekolah, maka di perlukan suatu analisis terhadap sistem informasi akuntansi yang

terkait dengan dana BOS yaitu sistem penerimaan dan pengeluaran kas atas dana

BOS tersebut. Dengan sistem informasi akuntansi yang memadai diharapkan akan

meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dan pada akhirnya akan meningkatkan

pengendalian internal atas pengelolaan dana BOS.

Ada begitu banyak permasalahan dalam pendidikan di Indonesia, salah

satunya permasalahan yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri Cicadas, Kecamatan

Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Disekolah tersebut diketahui bahwa pihak sekolah

dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih

menggunakan sistem pencatatan manual, padahal pemerintah sudah menyediakan

aplikasi untuk setiap pencatatan dana BOS. Namun kurangnya Sumber Daya

Manusia mengakibatkan ketidakpahaman dalam penggunaan aplikasi yang telah

diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam permasalahan ini akan memicu

terjadinya kecurangan atau penyimpangan dalam prosedur pengelolaan dana BOS.

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap dana BOS merupakan

bukti bahwa kurang baiknya dalam pengelolaan dana BOS tersebut. Salah satu

faktor yang meningkatkan resiko penyimpangan atau penyelewengan dana BOS

adalah kurangnya pengendalian internal. Lemahnya pengendalian menyebabkan

gampangnya terjadi kebocoran. Pemerintah dalam hal ini harus membuat aturan

yang terkait keefektifan fungsi atas pengelolaan dana BOS, terutama dalam hal

penerimaan dan pengeluaran kas pada sekolah.
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Sistem penerimaan kas berasal dari penjualan tunai dan dari piutang atau

pembayaran dari penjualan kredit. Sistem informasi dari siklus pendapatan atau

penerimaan kas meliputi aktivitas-aktivitas mulai dari melakukan entri pesanan

penjualan, pengiriman, penagihan dan penerimaan kas (Romney. 2015:414).

Berdasarkan sistem pengendalian intern yang baik, sistem penerimaan kas

dari penjualan tunai mengharuskan : 1). Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus

segera disetor ke bank dalam jumlah penuh dengan melibatkan pihak lain selain

kasir untuk melakukan internal check. 2). Penerimaan kas dari penjualan tunai

dilakukan melalui transaksi kartu kredit, yang melibatkan bank penerbit kartu kredit

dalam pencatatan transaksi penerimaan kas.

Dalam pengeluaran Dana BOS yang telah diterima oleh sekolah kemudian

diproses oleh Bendahara sekolah. Pihak sekolah bertanggung jawab membeli

kebutuhan sekolah sesuai dengan RKAS yang telah dibuat oleh pihak sekolah.

Setelah segala sesuatu yang dibutuhkan telah terpenuhi, kemudian bendahara

merekap kwitansi pembayaran atau pembelian kebutuhan sekolah tersebut.

Setelah semua direkap dilanjutkan dengan pencatatan kwitansi dan

kemudian bendahara BOS membuat laporan pertanggungjawaban realisasi dana

BOS dan dilaporkan kepada Kepala Sekolah. Dengan demikian kepala sekolah

menerima laporan sementara. Jika kebutuhan Sekolah belum terpenuhi maka akan

diserahkan kembali ke bendahara untuk membeli kebutuhan lain hingga semua

terpenuhi. Apabila semua kebutuhan telah terpenuhi, maka bendahara akan

membuat laporan realisasi dan BOS. bendahara BOS bertanggungjawab membuat

laporan pertanggungjawaban dana BOS 2 rangkap. LPJ BOS dicetak atau diprint
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dalam bentuk dokumen-dokumen. Kemudian dokumen LPJ BOS yang pertama

akan diserahkan kepada kepala sekolah sehingga kepala sekolah akan menerima

Laporan Final dan menyimpannya sebagai arsip, sedangkan dokumen LPJ BOS

yang kedua akan diserahkan ke UPTD.

Kaswandi, (2015) dengan judul Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan

Operasional Sekolah di SD Negeri 027 Tarakan. Menyatakan bahwa Dalam

mengelola dana BOS, Sekolah Dasar Negeri 027 Tarakan menyusun RKT dalam

bentuk RKAS, yang mana dana BOS merupakan bagian integral di dalam RKAS

tersebut. Berdasarkan hasil temuan di SDN. 027 Tarakan, pelaksanaan dana BOS

belum mencapai indikator berhasil guna secara sempurna. Hal ini terlihat dalam

penyaluran dana BOS yang terkadang masih mengalami keterlambatan dalam

proses pencairannya.

Pebriyani, (2014) dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas

Pelaksanaan Dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) Pada SD Negeri Di

Tanjungpinang Timur. Menyimpulkan bahwa Organisasi atas pelaksanaan Dana

BOS telah berjalan sesuai dengan Juknis nomor 76 Tahun 2012 secara praktiknya

transaksi pelaksanaan dana BOS atas kegiatan pengeluaran kas dilaksanakan oleh

satu bagian tanpa ada campur tangan bagian lain selain otorisasi dari pihak kepala

sekolah. Karena sistem pengendalian internal yang baik itu adalah tidak ada

satupun transaksi yang dilaksanakan dari awal hingga akhir hanya oleh satu orang

saja. Hal ini dimaksudkan agar selalu terjadi pengecekan internal dalam

pelaksanaan suatu transaksi, sehingga dana BOS dapat dipergunakan semaksimal

mungkin sesuai  anggaran yang telah dibuat.
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dan karena luasnya

pembahasan dalam penelitian ini hanya dibatasi  pada pokok masalah maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Sistem

Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dalam

Meningkatkan Pengendalian Internal Atas Pengelolaan Dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS)”.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat

mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Masih terjadinya keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah.

2. ketidakakuratan dalam pendataan penerima dana BOS yang menyebabkan

kelebihan penyaluran dana.

3. Pencatatan masih menggunakan sistem manual.

4. Ketidakpahaman SDM mengenai sistem.

5. Pencatatan yang tidak tertib atas penggunaan dana BOS.

6. Masih terjadi rangkap jabatan.

7. Kurangnya tenaga kerja pada sekolah.

8. Pemisahan tugas dan tanggung jawab yang belum efektif.
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1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat

merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas

dana BOS di sekolah?

2. Bagaimana pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas dana

BOS di sekolah?

3. Bagaimana analisis sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran

kas dalam meningkatkan pengendalian internal atas pengelolaan dana BOS

di sekolah?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan dan

pengeluaran kas dana BOS di sekolah?

2. Untuk mengetahui Bagaimana pengendalian internal atas penerimaan dan

pengeluaran kas dana BOS di sekolah?

3. Untuk mengetahui Bagaimana analisis sistem informasi akuntansi

penerimaan dan pengeluaran kas dalam meningkatkan pengendalian internal

atas pengelolaan dana BOS di sekolah?
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1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk

membantu siapa saja yang ingin mengetahui dan memahami sistem

informasi akuntansi dan dapat dipergunakan sebagai pengetahuan dan

bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya.

b. Dari hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain

yang terkait dengan analisis sistem informasi akuntansi penerimaan dan

pengeluaran kas dalam meningkatkan pengendalian internal atas

pengelolaan dana BOS.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Sekolah

Membantu pihak sekolah dalam menjalankan sistem informasi akuntansi

untuk meningkatkan pengendalian internal pengelolaan dana BOS.

b. Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah dalam menganalisa programnya dan menjadi

bahan acuan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk

pelaksanaan tahun berikutnya.

c. Bagi Penulis

Untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitiannya dalam

rangka memperoleh gelar sarjana akuntansi pada fakultas ekonomi

akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
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d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.


