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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pelaksanaan pengawasan intern pada SMP Negeri di Ibukota Kabupaten 

Purwakarta dilaksanakan oleh Kepala Sekolah melalui pengawasan fungsional 

dan pengawasan langsung (waskat/pengawasan melekat). Kegiatan pemeriksaan 

intern yang dilakukan antara lain meliputi: pemeriksaan keuangan dan ketaatan 

terhadap aturan (Financial and complience audit), pemeriksaan untuk penilaian 

daya guna dan hasil guna, dan pemeriksaan untuk pencapaian hasil guna atau 

manfaat program. Dalam pelaksanaan pengawasan intern terhadap dana Bantuan 

Operasional Sekolah pada SMP Negeri di Ibukota Kabupaten Purwakarta sudah 

berdasarkan hukum dan norma umum pemeriksaan yang ditetapkan sebelumnya, 

walaupun ada beberapa sekolah yang masih melaksanakannya secara tradisional. 

Dengan demikian telah menerapkan pengawasan intern keuangan secara umum 

sudah memadai, hal ini ditandai dengan adanya laporan tentang posisi kredit 

anggaran dan laporan pertanggungjawaban (SPJ) secara teratur dan rutin dibuat 

oleh sekolah. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tentang identifikasi masalah 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap penggunaan dana BOS pada 

SMP Negeri di Ibukota Kabupaten Purwakarta baik yang dilakukan 

oleh kepala sekolah maupun komite sekolah, pada sebagian sekolah 

belum ada bentuk yang jelas. Namun setelah diberlakukannya otonomi 
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daerah, maka pengawasan dana BOS pada SMP Negeri di Ibukota 

Kabupaten Purwakarta melibatkan Inspektorat, sebelumnya Badan 

Pengawas Daerah (Bawasda). Tujuannya adalah agar pelaksanaan 

tugas umum dan pembangunan sesuai dengan rencana dan perundang-

undangan yang berlaku. Inspektorat melakukan pemeriksaan dan 

melakukan pengujian serta penilaian terhadap laporan keuangan secara 

periodik biasanya 6 bulan sekali. Apabila pemeriksaan intern rutin 

dilaksanakan, maka penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan 

dengan lancar dan efisien.  

2) Prosedur Penggunaan Dana BOS pada SMP Negeri di Ibukota 

Kabupaten Purwakarta secara umum telah mencerminkan adanya 

sistem pengawasan intern yang memadai. Hal ini terlihat adanya 

pemisahan tugas yang jelas dan tegas, serta setiap terjadinya transaksi 

pengeluaran kas selalu didukung oleh bukti-bukti yang cukup lengkap. 

Selain itu, pembukuan (buku-buku catatan) yang dipergunakan untuk 

mencatat transaksi penggunaan dana BOS cukup memadai. Hal ini 

dikarenakan praktek (tata cara) penggunaan anggaran BOS selalu 

berpedoman kepada petunjuk teknis (juknis) yang sudah ditetapkan 

oleh Pemerintah. Dengan demikian Kepala Sekolah dapat mengambil 

keputusan keuangan dengan cepat dan tepat sehigga efesiensi 

penggunaan dana BOS dapat dilaksanakan dengan baik. 

3) Peranan pengawasan intern terhadap penggunaan dana Bantuan 

Operasional Sekolah pada SMP Negeri di Ibukota Kabupaten 

Purwakarta menunjukkan korelasi yang signifikan untuk tingkat 
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kesalahan 5% teruji dari hasil analisis product moment menunjukkan 

angka 0,614 (nol koma enam ratus empat belas), dimana didapat r 

hitung lebih besar dari r tabel, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Sedangkan besarnya peranan pengawasan intern terhadap penggunaan 

dana Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Negeri di Ibukota 

Kabupaten Purwakarta diperoleh sebesar 0,377 (37,70%). 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Untuk SMP Negeri di Ibukota Kabupaten Purwakarta 

 Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka penulis 

mengajukan saran yang dapat bermanfaat sebagai dasar pertimbangan dan 

masukan bagi SMP Negeri di Ibukota Kabupaten Purwakarta sebagai berikut: 

1) Pengawasan intern hendaknya kadang-kadang dilakukan secara 

mendadak, dimaksudkan agar diketahui bahwa laporan keuangan yang 

dibuat atas penggunaan anggaran dana BOS dilakukan secara rutin dan 

tidak direkayasa. 

2) Untuk pembelian bahan-bahan habis pakai pemeriksaannya harus 

diadakan stock opname dan dikroscek dengan dokumen pembelian, ini 

dilakukan untuk meyakinkan tidak adanya pembelian fiktif. 

3) Untuk pengeluaran pemeliharaan inventaris dan sarana sekolah 

hendaknya dilakukan cek ke lapangan guna meyakinkan bahwa 

kegiatan pemeliharaan barang tersebut dilakukan dengan baik dan 

benar. 
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4) Untuk penetapan dana BOS dalam RAKS harus cukup realistis jangan 

sampai ada beberapa anggaran terjadi defisit anggaran, dimana terjadi 

realisasi pengeluaran biaya melampaui kredit anggaran yang telah 

ditetapkan. 

5) Terdapat ketidaksesuaian antara waktu pelaksanaan tahun anggaran 

yang dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dengan 

waktu pelaksanan tahun pelajaran dari bulan Juli sampai dengan bulan 

Juni. Untuk itu harus ada perubahan pelaksanaan tahun pelajaran 

disesuaikan dengan tahun anggaran. 

6) Jabatan bendaharawan hendaknya dibatasi dan diberlakukan kebijakan 

rotasi diantara para pegawai yang ada. 

 

5.2.2 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambah objek 

penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan saat ini hanya 

membahas pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan/pihak-pihak 

yang berwenang kepada bawahannya. Adapun objek penelitian yang dimaksud 

antara lain data-data laporan keuangan tentang penerimaan maupun penggunaan 

dana Bantuan Operasional Sekolah. Data-data tersebut dapat menjadi bahan 

penelitian dan perbandingan pelaksanaan pengawasan intern dan penggunaan 

dana BOS pada SMP Negeri di daerah lainnya, sehingga data yang didapatkan 

akan menjadi lebih valid.       

 

 


