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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah 

dijelaskan pada BAB IV, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 018 Purnama Kota Dumai telah memiliki 

sistem informasi akuntansi atas penerimaan dan pengeluaran kas pada 

dana bantuan operasional sekolah (BOS). 

2. Perencanaan RKAS SD Negeri 018 Purnama Kota Dumai disusun oleh 

Tim Manajemen BOS Sekolah untuk merencanakan anggaran kerja 

sekolah selama satu tahun. Anggaran disusun berdasarkan kumpulan 

kegiatan/kebutuhan dari guru dan karyawan masing-masing bidang. 

Rencana sementara yang telah tersusun kemudian dikomunikasikan 

dengan komite sekolah untuk dimintai pertimbangan yang perlu 

dilaksanakan dalam tahun anggaran tersebut. Draft RKAS yang telah 

disetujui oleh kepala sekolah dan komite sekolah akan disosialisasikan 

kepada wali murid dalam rapat pleno. Penyusunan RKAS dilaksanakan 

bersama dengan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS. Dana 

BOS hanya dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang telah dijelaskan 

dalam petunjuk teknis BOS tahun 2015. 

3. Pelaksanaan rancangan sistem informasi akuntansi dalam penerimaan dan 

pengeluaran kas pada dana bantuan operasional sekolah (BOS)  sudah baik 
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hanya saja belum terbentuk rancangan flowchart pada sistem informasi 

akuntansinya. 

4. Pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Negeri 018 

Purnama melakukan perhitungan terhadap penerimaan dan pengeluaran 

kas setiap triwulan yang didasarkan buku panduan dana BOS. 

5. Evaluasi sistem informasi akuntansi dalam penerimaan dan pengeluaran 

kas pada dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Negeri  018 

Purnama sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di buku 

panduan dana BOS, sehingga tersedianya informasi yang akurat dan cukup 

memadai sebagai alat pengendalian internal dalam laporannya. 

6. Dalam mempublikasikan penggunaan dana bantuan operasional sekolah 

(BOS), SD Negeri 018 Purnama belum melakukannya sesuai dengan 

prosedur berlaku. Dimana pencatatan penggunaan dana bantuan 

operasional sekolah (BOS) pada papan pengumuman belum rutin 

dilaksanakannya setiap triwulan. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang 

dilakukan peneliti, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut : 

1. Komite sekolah melakukan pemantauan dalam penerimaan dan 

pengeluaran kas tidak hanya pada saat rapat pleno, namun sebaiknya juga 

melakukan pengecekan pembukuan dan kelengkapan bukti transaksi yang 

dibuat oleh sekolah.  
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2. Pihak sekolah seharusnya menyediakan kotak pengaduan masyarakat 

untuk menerima saran dan kritikan terhadap dana bantuan operasional 

sekolah (BOS) yang diterima SD Negeri 018 Purnama. 

3. Meningkatkan sistem pengendalian internal yang telah diterapkan dalam 

pemeriksaan rutin yang dilakukan tiap seminggu kepada pihak guru, 

karyawan dan organisasi sekolah, sehingga mendorong guru dan karyawan 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 

Perputaran jabatan diadakan secara rutin yaitu berdasarkan masa jabatan 

kepala sekolah, sehingga terciptanya independensi manajemen sekolah dan 

terhindarnya kecurangan dalam sekolah. 

4. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan membuat evaluasi dalam 

jangkauan yang luas yaitu meneliti penggunaan dan pengelolaan dana 

bantuan operasional sekolah (BOS) dalam satu kota/kabupaten serta 

menggunakan metode lainnya.  

5.  Keterlibatan guru haruslah diminilisir dalam pembukuan untuk 

mengurangi dampak yang tidak diinginkn karena kineja guru sangat 

penting dan memperhatikan beban mengajar guru. 

6. Memanfaatkan peningkatan kualitas dan kuantitas mutu pendidikan dari 

adanya dana bantuan operasional sekolah (BOS) 

 

 


