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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Anggaran 

Anggaran merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai perencanaan 

yang dilakukan    dengan   menjabarkan    secara terperinci dalam  bentuk  

kuantitatif dan menyeluruh mengenai  apa yang hendak dicapai   dan   bagaimana   

cara  pencapaiaannya.   Selain   itu  anggaran  yang  dapat digunakan oleh pihak 

manajemen sebagai alat pengendalian bagi perusahaan sebagai suatu pedoman 

untuk pelaksanaan aktivitas perusahaan yang menggambarkan taksiran-taksiran 

mengenai penerimaan, pengeluaran, dan biaya untuk suatu jangka waktu tertentu 

yang diperkirakan akan terjadi dimasa yang akan datang. dengan  cara 

membandingkan hasil pelaksanaan dengan rencana dalam bentuk kuantitatif. 

Hasil pelaksanan kemudian digunakan sebagai feed back untuk perencanaan atau 

pembuatan anggaran periode berikutnya. 

Jadi anggaran memiliki hubungan erat dengan manajemen, khususnya 

yang berhubungan dengan penyusunan rencana (Planning), pengkoordinasian 

kerja (Coordinating) dan pengawasan (Controlling). Dengan demikian jelaslah 

bahwa anggaran merupakan alat bagi manajemen untuk menjalankan fungsi-

fungsinya. 

Pengertian anggaran hingga kini terus menerus mengalami perkembangan, 

untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas dan tepat mengenai anggaran, di 

bawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian atas definisi anggaran yang 

dinyatakan oleh pakarnya. Diantaranya adalah sebagai berikut : 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2001;361) pengertian anggaran 

sebagai berikut: 

"A budget is a management plan, with the implicit assumption that positive 

steps will be taken by the budgetee-the manager who prepares the budget-

to make actual events corespond to the plan ". 
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Menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (2003;6) pengertian 

anggaran sebagai berikut : 

”Bussines budget adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis 

daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, 

koordinasi dan pengawasan".  

Dari pengertian diatas anggaran mempunyai empat unsur, yaitu : 

1.   Anggaran harus bersifat formal, artinya bahwa anggaran disusun 

dengan sengaja dalam bentuk tertulis. 

2.   Anggaran harus bersifat sistematis, artinya bahwa anggaran hams 

disusun secara berurutan dan berdasarkan suatu logika. 

3.  Setiap saat manajer dihadapkan pada suatu tanggung jawab untuk 

mengambil   keputusan atas dasar beberapa asumsi yang ada. 

4.  Keputusan yang diambil oleh manajer tersebut merupakan pelaksanaan 

fungsi manajer dari segi perencanaan, pengkoordinasian dan 

pengawasan.  

 

Dari  pengertian-pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  anggaran 

merupakan aspek yang berhubungan dengan kegiatan di masa yang akan datang 

yang disusun oleh manajemen secara formal maupun tertulis, dinyatakan dalam 

satuan uang atau kuantitas lainnya dengan maksud untuk membantu manajemen 

dalam rangka melaksanakan fungsinya untuk mencapai tujuan perusahaan.  

 

Menurut  M. Munandar (2005:1) pengertian anggaran sebagai berikut:  

"Suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh 

kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan 

berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang". 

 

2.1.1 Karakteristik Anggaran 

Menurut Bastian (2001;81) anggaran mempunyai karakteristik sebagai 

berikut : 
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1. Anggaran   dinyatakan   dalam   satuan   keuangan  dan   satuan  selain   

satuan keuangan. 

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 

3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen yang berarti 

bahwa manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran. 

4. Usulan anggaran telah ditelah dan disetujui oleh pihak yang berwenang 

lebih tinggi dari penyusunan anggaran. 

5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu. 

6. Secara   berkala,   kinerja   keuangan   sesungguhnya   di   bandingkan   

dengan anggaran dan selisihnya di analisis dan dijelaskan. 

 

Menurut  Mulyadi  (2001;511)  selain karakteristik-karakteristik secara 

umum diatas terdapat juga karakteristik-karakteristik anggaran yang baik , 

yaitu : 

1. Anggaran disusun berdasarkan program. 

2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggung jawaban 

yang dibentuk dalam organisasi perusahaan. 

3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. 

 

Berdasarkan    keterangan    diatas    dapat    dapat    disimpulkan   bahwa 

karakteristik anggaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Anggaran dinyatakan 

dalam satuan keuangan, walaupun satuan keuangan tersebut dibantu dengan data 

non  keuangan  (misal jumlah  unit yang dijual  atau diproduksi).  Anggaran 

umumnya   meliputi   periode   satu   tahun Anggaran   merupakan   komitmen 

manajemen yang berarti bahwa manajer mau menerima tangung jawab untuk 

mencapai target yang dianggarkan. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh 

pejabat yang lebih tinggi  dari  penyusunan anggaran.  Anggaran yang telah 

disetujui diubah jika terjadi kondisi khusus. Secara periodik kinerja keuangan 
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sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran kemudian selisihnya dianalisis dan 

dijelaskan. 

 

2.1.2 Tujuan Penyusunan Anggaran  

Menurut Christina dkk (2001 ;4) tujuan penyusunan anggaran adalah : 

1. Untuk menyatakan harapan atau sasaran  perusahaan secara jelas dan 

formal, sehinnga bisa meghindari kerancuan dan memberikan arah 

terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. 

2. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak 

terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. 

3.  Untuk  menyediakan   rencana  terinci   mengenai   aktivitas  dengan  

maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang 

jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan 

perusahaan. 

4. Untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam 

rangka memaksimalkan sumber daya. 

5. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja mdwidu 

dan kelompok,   menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya 

tindakan koreksi. 

 

2.1.3 Syarat-syarat Anggaran 

Agar anggaran yang dihasilkan memberi manfaat dan berhasil, maka 

menurut R. A. Supriyono (2001;45) harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

1. Adanya organisasi yang sehat 

Organisasi yang sehat adalah organisasi yang membagi tugas fungsional 

dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab yang 

tegas. 

2. Adanya sistem akuntansi yang memadai sistem akuntansi yang memadai, 

meliputi ;  
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a. Penggolongan rekening  yang sama antara anggaran dan 

realisasinya sehingga dapat diperbaharui dan dihitung 

penyimpangannya. 

b. Pencatatan   akuntansi   memberikan   informasi   mengenai   

realisasi, anggaran dan selisih. 

c. Laporan didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban. 

3. Adanya penelitian dan analisis 

Penelitian dan analisa diperlukan untuk menetapkan alat pengukur prestasi 

sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisis prestasi. 

4. Adanya dukungan dari pelaksana 

Anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen jika ada 

dukungan  aktif dari para pelaksana tingkat atas maupun bawah. 

 

Dengan   terpenuhinya   syarat-syarat   anggaran   tersebut,   diharapkan   

agar anggaran yang disusun oleh manajemen perusahaan cukup memadai 

sehingga dapat membantu manajemen dalam menjalankan fungsi-fungsi 

manajerialnya dengan lebih efektif dan efisien sehingga efektivitas setiap kegiatan 

perusahaan dapat tercapai. 

 

2.1.4 Prosedur Penyusunan Anggaran 

Penyusunan anggaran biasanya dilakukan oleh komite anggaran. Komite 

tesebut anggotanya terdiri dan para manajer pelaksana fungsi-fungsi pokok 

perusahaan sesuai dengan prinsip partisipasi anggaran. 

Anggaran memerlukan proses penyusunan R. A. Supriyono (2001;49) 

mengemukakan bahwa : 

"Penyusunan anggaran adalah proses akuntansi dan juga proses 

manajemen. Proses akuntansi berarti penyusunan anggaran merupakan 

studi terhadap mekanisme, prosedur untuk merakit data dan rnembentuk 

anggaran. Proses manajemen berarti penyusunan anggaran merupakan 
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proses penetapan peran tiap manajemen dalam melaksanakan program 

atau bagian program” 

 

Anthony dan Govindarajan (2000;81), menyatakan secara teoritis proses 

penyusunan anggaran yang meliputi urutan kegiatan sebagai berikut : 

1. Setting planning guidelines. 

2. Preparing the budget. 

3. Negotiation to agree on final plans for each component. 

4. Coordination and review of the component. 

5. Final approval. 

6. Distribution of the approved budget . 

 

Dari proses penyusunan anggaran, dapat dijelaskan tahap-tahap 

penyusunan anggaran sebagai berikut : 

1. Merupakan program perencanaan pada tahap pertama, manajemen puncak 

menetapkan kebijakan dan pedoman untuk mempersiapkan anggaran. 

Pedoman ini berbeda-beda diberbagai perusahaan. 

2. Mempersiapkan anggaran pada dasarnya terdapat dua cara untuk 

meperkirakan sebagai dasar untuk anggaran, yaitu : 

1) Membuat ramalan statistik, yaitu analisis matematika tentang kondisi 

bisnis secara umum, kondisi pasar dan kurva pertumbuhan penduduk. 

2) Membuat perkiraan keputusan, dengan cara mengumpulkan opini-opini. 

Pedoman anggaran yang telah dibuat manajemen tingkat atas 

disebarkan ke berbagai tingkatan di perusahaan. Manajer setiap 

tingkatan tersebut dapat menambah informasi lain yang lebih terperinci 

sebagai pedoman bagi bawahannya. 

      3.  Negosiasi untuk menyutujui rencana akhir  setiap komponen anggaran. 

Pada tahap ini dilakukan negosiasi antara manajer yang mempersiapkan 

budget dengan manajer yang lebih tinggi. Nilai anggaran sebagai rencana 

atas apa yang akan dilakukan, sebagai alat pemotivasi dan alat 
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pembanding kinerja yang sesungguhnya, akan diukur tergantung negosiasi 

seluas apa. 

      4. Mengkoordinasi dan menelaah komponen anggaran. Negosiasi dapat 

menyebabkan perubahan, jika perubahan signifikan, maka anggaran harus 

direvisi. Dalam proses negosiasi dan pemeriksaan, mereka juga menguji 

hubungan satu dengan yang lainnya. 

 5. Pengesahan anggaran final. Pada tahap ini anggaran diajukan untuk 

diserahkan kepada manajer senior untuk disetujui. 

 6. Pendistribusian anggaran yang telah disetujui kemudian diserahkan ke 

unit-unit dalam perusahaan dan di sajikan bagi pusat-pusat pertanggung 

jawaban untuk melaksanakan rencana besar tersebut. 

            Tentu saja urutan proses tersebut tidak mutlak, dalam artian bahwa proses 

penyusunan anggaran yang dilakukan adalah perusahaan yang berbeda akan 

berbeda pula prosedurnya. 

 

2.1.5 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran 

Suatu budget dapat berfungsi dengan baik bilamana taksiran-taksiran yang 

termuat didalamnya cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan 

realisasinya. Untuk bisa melakukan penaksiran secara lebih akurat diperlukan 

berbagai data, informasi dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang 

harus dipertimbangkan dalam menyusun suatu anggaran. 

 

Adapun faktor-faktor  yang mempengaruhi penyusunan anggaran, menurut 

Munandar (2005;11) yaitu : 

1. Faktor intern yaitu berupa data, informasi, dan pengalaman yang terdapat 

dalam perusahan sendiri, contoh : 

a. Penjualan tahun yang lalu meliputi kualitas harga dan sebagainya.  

b. Kebijaksanaan    perusahaan    yang   berhubungan   dengan   masalah  

penjualan seperti pemilihan media promosi, cara penetapan harga jual 

dan sebagainya. 
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c. Tenaga kerja yang tersedia baik jumlah maupun keahlian yang 

dimiliki.  

d. Modal kerja yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan penambahan 

dimasa  yang akan datang. 

e. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan masih dapat mengatur 

dan menyesuakan faktor-faktor ini dengan apa yang ingin dilakukan 

pada waktu yang akan datang oleh karena itu faktor-faktor ini sering 

disebut faktor yang dapat diatur dan diawasi (controllable). 

2. Faktor ekstern yaitu data , informasi, pelaksanaan ynag terdapat di luar 

perusahaan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap anggaran perusahaan. 

Faktor-faktor tersebut adalah : 

a. Keadaan persaingan di pasar. 

b. Kondisi perusahaan dalam persaingan. 

c. Tingkat pertumbuhan penduduk. 

d. Tingkat penghasilan masyarakat. 

e. Berbagai kebijaksanaan pemerintah, baik di bidang politik, ekonomi, 

sosial, budaya dan keamanan. 

f. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional. Perusahan 

tidak mampu mengatur faktor-faktor ekstern ini sesuai dengan apa 

yang diinginkan, perusahaan harus menyesuaikan diri dengan faktor 

ekstern tersebuL Oleh karena itu faktor-faktor ekstem ini sering juga. 

disebut sebagai faktor-faktor yang tidak dapat diukur dan diawasi 

(uncontrollable). 

 

2.1.6   Pengelompokan Anggaran 

           Anggaran mempunyai ruang lingkup luas, Menurut Nafarin (2000:17) 

yang dapat dikelompokan dari beberapa sudut pandang berikut ini : 

1. Menurut Dasar penyusunan, anggaran terdiri dari : 

a. Anggaran  Variable, adalah   anggaran yang disusun berdasarkan 

interval (kaisar) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya 
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merupakan suatu sen anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-

tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda. Misalnya anggaran 

penjualan disusun berkisar antara 500 unit-1000 unit. Anggaran 

variabel disebut juga dengan anggaran fleksibel. 

b.  Anggaran Tetap, adalah anggaran yang disusun berdasarkan suatu 

tingkat kapasitas tertentu. Misalnya penjualan direncanakan 1000 unit, 

dengan demikian anggaran lainnya dibuat berdasarkan anggaran 

penjualan 1000 unit. Anggaran tetap juga disebut dengan anggaran 

statis. 

2. Menurut Cara penyusunan, anggaran terdiri dari : 

a. Anggaran Periodik, adalah anggaran yang disusun untuk satu peride 

tertentu, pada umumnya periodenya satu tahun yang disusun setiap 

akhir periode anggaran. 

b. Anggaran Kontinyu, adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan 

perbaikan anggaran yang pernah dibuat, misalnya tiap bulan diadakan 

perbaikan sehingga anggaran yang dibuat dalam setahun mengalami 

perubahan. 

3. Menurut Jangka waktunya, anggaran terdiri dari : 

a. Anggaran Jangka pendek (anggaran taktis), adalah anggaran yang 

dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun, anggaran 

untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek. 

b. Anggaran Jangka panjang (anggaran strategis), adalah anggaran yang 

dibuat denagan jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran untuk 

keperluan investasi barang modal merupakan anggaran jangka panjang 

yang disebut anggaran modal (capital budget). Anggaran jangka 

panjang tidak mesti berupa anggaran modal. Anggaran jangka panjang 

diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek. 

4. Menurut Bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan 

anggaran keuangan. Kedua anggaran ini dipadukan disebut anggaran 

induk (master budget). Anggaran induk yang mengkonsolidasikan rencana 
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keseluruhan perusahaan untuk jangka pendek, biasanya disusun atas dasar 

tahunan.  

Anggaran tahunan dipecah lagi menjadi anggaran triwulanan dan anggaran 

triwulan ini dipecah lagi menjadi anggaran bulanan. 

a. Anggaran Operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran 

laporan laba rugi. Anggaran operasional antara lain terdiri dari : 

                  1)   Anggaran Penjualan. 

      2)   Anggaran Biaya pabrik. 

      3)   Anggaran Beban usaha. 

4)   Anggaran Laporan laba rugi. 

b. Anggaran Keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran 

neraca. Anggaran keuangan, antara lain terdiri dari 

                  1)   Anggaran Kas. 

      2)   Anggaran Piutang.  

      3)   Anggaran Persediaan. 

      4)   Anggaran Utang. 

      5)   Anggaran Neraca. 

5.    Menurut Kemampuan menyusun, anggaran terdiri dari : 

a.  Anggaran Komprehensif, merupakan rangkaian dari berbagai macam 

anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran Komprehensif 

merupakan perpaduan dari angaran operasional dan  anggaran 

keuangan yang disusun secara lengkap. 

b.  Anggaran Parsial, adalah anggaran yang disusun tidak secara lengkap, 

anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja. 

Misalnya karena keterbatasan kemampuan, maka hanya dapat 

menyusun anggaran operasional. 

            6.   Menurut Fungsinya, anggaran tediri dari : 

a.  Appropriation budget, adalah anggaran yang diperuntukan bagi tujuan 

tertentu   dan  tidak boleh dlgunakan untuk manfaat lain. Misalnya 

anggaran untuk penelilian dan pengembangan. 
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b.  Performance butget, adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi 

aktivitas    yang dilakukan dalam perusahaan untuk menilai apakah 

biaya beban yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak 

melampaui batas. 

 

Jadi dapat disimpulkan dalam menyusun anggaran, perusahaan dapat 

mengacu pada dasar penyusunan, cara penyusunan, jangka waktunya, menurut 

bidang kemampuan menyusun, dan fungsinya. 

 

2.1.7 Manfaat Anggaran 

Budget atau anggaran memiliki manfaat pokok, yaitu : 

1. Anggaran berfungsi sebagai perencanaan terpadu dan merupakan hasil 

akhir proses penyusunan rencana kerja. 

2. Anggaran berfungsi sebagai pedoman pelaksana kegiatan perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

3. Anggaran berfungsi sebagai alat pengkoordinasi kerj atau sebagai alat  

komunikasi intern, yang memungkinkan para manajer memiliki hubungan 

antar bagian atau secara keseluruhan. 

4.  Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi kegiatan 

perusahaan, dimana anggaran dijadikan tolak ukur yang dipakai sebagai 

pembanding hasil operasi sesungguhnya. 

5. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk memotivasi manajer dan 

bawahannya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien sehingga sasaran 

atau tujuan perusahaan tercapai. 

2.1.8 Keterbatasan Anggaran   

  Menurut Munandar (2001;13) anggaran juga memiliki beberapa 

keterbatasan antara lain: 

1. Anggaran disusun berdasarkan taksiran-taksiran (forecasting). Betapapun 

cermatnya taksiran tersebut dibuat, namun sulit untuk mendapatkan 
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taksiran yang benar-benar akurat dan sama sekali tidak berbeda dengan 

kenyataannya nanti. 

2. Taksiran-taksiran dalam anggaran disusun dengan mempertimbangkan 

berbagai data, informasi dan faktor-faktor, baik yang controllable maupun 

yang uncontrollable. Dengan demikian jika nantinya terjadi perubahan-

perubahan terhadap data, informasi serta faktor-faktor tersebut akan 

berubah pula ketepatan taksiran-taksiran yang telah disusun. 

 

 Berhasil atau tidaknya pelaksanaan anggaran tergantung pada manusia-

manusia pelaksananya. Anggaran yang baik tidak akan bisa direalisasikan apabila 

para pelaksananya tidak mempunyai keterampilan serta kecakapan yang memadai. 

 

2.2 Pengertian Peranan  

 Agar suatu perusahaan dapat dijalankan secara efektif dan efisien maka 

manajemen memerlukan suatu alat bantu yang berperan dalam mengarahkan dan 

mengendalikan kegiatan organisasi tersebut. 

 Menurut Soekanto (2002;243) pengertian peranan adalah sebagai 

berikut:  

“ Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukian (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.  

Suatu peranan paling sedikit mencakup tiga hal, yaitu: 

1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 

atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang 

dalam bermasyarakat. 

2. Peranana merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisai. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi  

struktur sosial”. 
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 Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan secara keseluruhan bahwa 

peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan seseorang sesuai dengan hak dan 

kewajibannya pada suatu organisasi. 

 

2.3 Pengertian Efektivitas 

 Efektivitas secara umum adalah berkaitan dengan ukuran berhasil tidaknya 

suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan dicapainya tujuan dari suatu 

organisasi tersebut maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif.  

 Menurut Mardiasmo (2002;134) menyatakan efektivitas sebagai berikut: 

 “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya”. 

Menurut Mardiasmo (2005;132) menyatakan pengertian efektivitas 

sebagai berikut: 

"Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau 

sasaran yang harus dicapai". 

Kegiatan Operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai 

tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar kontribusi output yang 

dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka 

semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. 

 Untuk menghindari terjadinya pemborosan biaya operasional serta untuk 

mendorong dipatuhinya suatu kebijakan perusahaan terutama yang berhubungan 

dengan biaya operasional maka diperlukan anggaran biaya operasional. Anggaran 

biaya operasional merupakan suatu komitmen manajemen dalam pelaksanaan 

pengeluaran biaya operrasional yang dilakukan oleh masing-masing manajer 

dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang tugas 

masing-masing. Anggaran ini memberikan pedoman agar biaya yang 

sesungguhnya tidak melebihi jumlah yang telah disetujui dalam anggaran. Belanja 

Operasional bersifat berulang-ulang setiap tahunnya. Secara umum, 

pengeluaran yang termasuk dalam kategori anggaran operasional antara lain 

Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan. 
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Menurut Mardiasmo (2005;66) menyatakan pengertian Belanja 

Operasional atau rutin sebagai berikut :  

"Belanja Rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu 

tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi 

pemerintah". 

 

Efektivitas Belanja Operasional dapat dilihat dari laporan realisasi belanja 

operasional. Laporan realisasi biaya operasional merupakan alat evaluasi 

anggaran.  

 

2.4 Pengertian Biaya  

Mengenai pengertian biaya, menurut Mulyadi (2005;8) mengemukakan 

sebagai berikut : 

"Dalam arti luas biaya adalah pcngorbanan sumber ekonomi, yang diukur 

dalam satuan uang, yang terjadi atau yang kemungkinan akan tejadi untuk 

tujuan tertentu. 

Dalam arti sempit biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber 

ekonomi untuk memperoleh aktiva”.  

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005;147) pengertian biaya 

adalah sebagai berikut : 

“ Istilah biaya diartikan dengan uang yang dikerluarkan untuk 

mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb) sesuatu". Dalam rangka 

mencapai suatu tujuan tertentu yang pelaksanaanya mengeluarkan 

pengorbanan yang dapat diukur dengan satuan uang dinamakan biaya”.  

 

2.4.1  Penggolongan Biaya 

Dalam Akuntansi Biaya, biaya di golongkan dengan berbagai macam, 

umumnya ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan 

tersebut. 
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Menurut Mulyadi (2005;7) menggolongkan biaya secara umum sebagai 

berikut : 

1. Objek pengeluaran ; sesuai dengan jenis obyek yang di biayai. 

2. Fungsi pokok dalam perusahaan ; Biaya Produksi, Biaya Pemasaran, 

Biaya Administrasi dan Umum. 

3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai ; Biaya langsung (Direct 

Cost), Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost).  

4. Perilaku   biaya   dalam   hubungannya   dengan   perubahan   volume 

kegiatan ; Biaya Variabel, Semi Variabel, Semi Fixed, Biaya Tetap. 

5. Jangka waktu dan manfaatnya ; Pengeluaran Modal (Capital Expendeture), 

Pengeluaran Pendapatan (Revenue Expenditure). 

 

2.4.2 Biaya Operasional 

Biaya   dapat   digolongkan   menurut   keterlibatannya   dalam   operasi 

perusahaan   menjadi   biaya   operasi   dan  biaya   non   operasi.   Biaya  operasi 

merupakan biaya yang dikeluarkan untuk segala sesuatu yang berhubungan erat 

dengan operasi perusahaan. Sedangkan biaya non-operasi merupakan biaya yang 

tidak berhubungan erat dengan usaha pokok perusahaan, melainkan dari usaha 

sampingan perusahaan. 

 

2.4.3 Anggaran Biaya Operasional 

Agar perencanaan dan pengendalian berjalan dengan baik, salah satunya 

diperlukan suatu  alat,  yaitu  anggaran.   Dalam  mendukung agar terciptanya 

peningkatan pendapatan,  maka  diperlukan efisiensi  yang menyangkut biaya 

operasional organisasi untuk itu perlu dibuatkan anggaran biaya operasional. 

  

Menurut Mulyadi (2001;504) anggaran biaya operasi adalah sebagai 

berikut  
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"Anggaran operasi bersangkutan dengan aktifitas untuk menghasilkan 

laba perusahaan. Hasil akhir proses penyusunan anggaran operasi adalah 

rugi laba yang diproyeksikan (project income statement)”.  

 

Anggaran  biaya  operasional  ini  merupakan alat pengendalian untuk 

menghindari terjadinya pemborosan biaya, dengan kata lain untuk menciptakan 

efisiensi biaya, agar biaya yang sesungguhnya tidak melebihi jumlah yang 

dianggarkan, sehingga hasil yang diperoleh dapat maksimal. Dengan adanya biaya 

operasional ini maka kegiatan yang menyangkut operasi perusahaan akan dapat 

terarah, sehingga tujuan dapat tercapai. 

 

2.5 Bantuan Operasional Sekolah 

2.5.1 Pengertian Bantuan Operasional Sekolah 

Demi tercapainya tujuan Pembangunan Nasional dan mewujudkan cita-

cita bangsa dan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, salah 

satunya diperlukan kualitas sumber daya yang memiliki kemampuan, keahlian dan 

keterampilan, serta ditunjang dengan sikap mental berakhlak mulia sehingga 

memiliki daya saing dan siap menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Dalam 

rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut maka peran 

pendidikan dipandang sangat penting artinya dalam menghadapi era globalisasi. 

Peran pendidikan harus mampu mengembangkan potensi peserta didik 

agar dapat berperan di masa yang akan datang. Para lulusan diharapkan akan 

mampu memecahkan masalah hidup yamg dihadapi. Termasuk Dalam rangka  

menciptakan   lapangan   pekerjaan.    Secara ekonomi faktor produksi sumber 

daya manusia yang berrkualilas disediakan oleh rumah tangga konsumen yang 

nantinya akan disalurkan ke rumah tangga produksi tenaga kerja/tenaga ahli 

dalam memproduksi barang ataupun jasa.  Tenaga yang profesional akan dihargai 

dengan upah/gaji yang tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja yang tidak 

memiliki keahlian dan keterampilan, inilah yang  dengan pendidikan sebagai 

investasi sumber daya manusia (human capital). 
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Menurut (Nanang 2004;18) Konsep   investasi   SDM   ini   menganggap   

penting kaitannya antara : 

”Pendidikan,  produktivitas  kerja  dan   pertumbuhan  ekonomi. Dalam  

mencapai  tujuan  pendidikan yang diharapkan harus Iebih diperhatikan 

juga oleh pemerintah dan masyarakat pembiayaan pendidikan. 

Pembiayaan pendidikan yang diharapkan selain memadai juga diperlukan 

pengelolaan yang baik agar dapat dipergunakan secara efisien. 

Pembiayaan pendidikan yang efisien berkaitan dengan bagaimana biaya-

biaya yang dikeluarkan dapat menghasilkan output yang maksimal”.  

 

Mengutip Kamus Webster’s New World Dictionary, Nanang Fattah 

(2004;14) mengemukakan: 

"Pendidikan dirumuskan sebagai proses pengembangan dan latihan yang 

mencakup aspek   pengetahuan   (knowledge),   keterampilan   (skill) dan 

kepribadian  (character),  terutama yang dilakukan  dalam  suatu  bentuk 

formula   (persekolahan)   kegiatan   pendidikan   mencakup   proses   

dalam menghasilkan (production) dan transfer (distribution)  ilmu 

pengetahuan  yang dilakukan    oleh    individu    atau    organisasi    

belajar    (learning organization)". 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat  disimpulkan  tentang  pembiayaan 

pendidikan   adalah   seluruh   transaksi   keuangan   yang   terjadi   pada  lembaga 

pendidikan   baik   itu penerimaan maupun pengeluaran  yang  mendanai   proses  

penyelenggaraan pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia dalam usaha 

peningkatan pengetahuan, keterampilan serta kedewasaan kepribadian.  

 

Pengertian Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2005;263) mengemukakan:  
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"Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang 

atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pendidikan dan pelatihan". 

 

Menurut Cohn (1979),  Thomas Jone (1985), Alan   Thomas (1976) 

yang dikutif oleh Nanang Fattah  (2004;23) mengatakan tentang pembiayaan 

Pendidikan sebagai berikut: 

"Biaya dalam pendidikan melipuli biaya langsung (direct cost) dan biaya 

tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung terdiri dan  biaya-biaya 

yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan 

belajar siswa berupa    pembelian    alat-alat    pelajaran,   sarana    

belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh 

pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak 

langsung berupa  keuntungan yang hilang (earning forgone) dalam 

bentuk biaya kesempalan yang hilang (opportunity cost) yang 

dikorbankan oleh siswa selama belajar”. 

 

 Dari definisi di atas, pengertian biaya berdasarkan penggolangan menurut 

hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Sesuatu yang dibiayai dapat berupa 

produk atau departemen. Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dapat 

dibiayai, biaya dapat dikelompokan menjadi dua golongan, yaitu ; 

a.    Biaya langsung (direct cost) 

Merupakan biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya adalah 

karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai itu 

tidak ada, maka biaya langsung tidak akan terjadi, dengan demikian 

biaya langsung akan mudah diidentifikasikan dengan sesuatu yang 

dibiayai. 

 b.    Biaya tidak langsung (indirect cost) 

Merupakan biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu 

yang dibiayai. Biaya tidak langsung hubungannya dengan produk 
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disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya 

overhead pabrik. Biaya ini tidak mudah diidentifikasikan dengan 

produk tertentu. 

 

Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar  merupakan komitmen 

pemerintah dalam bidang pendidikan, untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanalkan bahwa 

setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. 

Hal   tersebut   tertuang   dalam   Pasal   34   ayat   2   yang   menyebutkan   bahwa 

"Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar 

minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Kemudian dalam 

ayat 3 menyebutkan bahwa "wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara 

yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, 

dan masyarakat." Untuk mensukseskan hal tersebut, pemerintah berusaha 

semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menikmati 

pendidikan mulai dari jenjang SD sampai dengan SMP dan pendidikan sederajat 

lainnya yang seluas-luasnya, termasuk di dalamnya memberikan pendidikan gratis 

bagi seluruh siswa pada jenjang pendidikan tersebut dengan adanya program 

Bantuan Operasional Sekolah sejak tahun 2005.  

Menurut buku panduan  yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan 

Nasional (2010;9) menyebutkan yang dimaksud dengan Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) adalah : 

“Program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non 

personalia bagi satuan  pendidikan dasar sebagai pelaksana program 

wajib belajar dan dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain 

yang tergolong dalam biaya personalia dan biaya investasi”. 

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya 

operasi nonpersonalia adalah : 
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” 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 Nasional 

Pendidikan”.  

Biaya Personalia,  Nonpersonalia, dan Biaya Investasi 

• biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta 

tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji.  

• biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan 

habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa 

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, 

transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. 

• biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, 

pengembangan sdm, dan modal kerja tetap. 

 

2.5.2 Tujuan dan Sasaran Bantuan Operasional Sekolah 

Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentunya memiliki tujuan 

dan sasaran yang akan dicapai. Begitu pula dengan kebijakan program Bantuan 

Operasional Sekolah yang sudah dijalankan sejak bulan Juli 2005.  

 

Menurut buku panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan 

Nasional (2010;2) menyebutkan bahwa : 

"Secara   umum   program   BOS   bertujuan   untuk   meringankan beban 

masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 

9 tahun yang bemutu”. 

Secara khusus program BOS bertujuan untuk : 

 1) Menggratiskan seluruh  siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari 

beban    biaya operasional  sekolah,  baik dari sekolah negeri maupun 

sekolah swasta.   
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 2) Menggratiskan seluruh  siswa SD Negeri, dan SMP Negeri terhadap Biaya 

Operasional Sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional 

(RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). 

3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah 

swasta. 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

Bantuan Operasional Sekolah(BOS) adalah untuk menyediakan dana operasional 

yang dibutuhkan oleh siswa dan sekolah negeri maupun swasta sehingga menjadi 

keringanan bagi siswa miskin dalam bersekolah. 

 

Adapun sasaran program dan besar bantuan untuk tahun 2010. 

Menurut buku panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen 

Pendidikan Dasar dan  Menengah  Departemen  Pendidikan Nasional 

(2010;2) menyebutkan sebagai berikut : 

"Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk 

Sekolah   Menengah   Terbuka   (SMPT)   dan    tempat Kegiatan Belajar  

Mandiri   (TKBM)  yang diselenggarakan oleh  masyarakat, baik negeri  

maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A 

dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini”. 

 

Selain itu juga, BOS dialokasikan kepada daerah Kabupaten dan Kota 

untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan  pendidikan dalam 

rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.  

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS 

Buku, dihitung berdasarkan jumlah  siswa dengan ketentuan sebesar : 

•  SD/SDLB di Kota     : Rp 400.000,-/siswa/tahun. 

•  SD/SDLB di Kabupaten    : Rp 397.000,-/siswa/tahun. 

•  SMP/.SMPLB/SMPT di Kota  : Rp 575.000.-/siswa/tahun. 
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•  SMP/SMPLB/SMPT di Kabupaten   : Rp 570.000,-/siswa/tahun. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, jelas akan tercermin berapa anggaran yang 

akan diterima oleh setiap sekolah dalam tahun tersebut dengan melihat jumlah  

siswa yang ada di sekolah tersebut sehingga akan memunculkan pilihan 

kebijaksanaan untuk suatu periode berkenaan dengan pencapaian ditetapkan 

dalam anggaran sekolah yang bersangkutan. 

 

2.5.3 Prosedur Pengajuan Bantuan Operasional Sekolah  

 Pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah Menurut buku paduan 

BOS (2010;22) dilaksanakan sebagai berikut :  

 1) Tim Manajemen BOS Pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap 

sekolah     melalui     Tim     Manajemen     BOS     Provinsi, kemudian  

menetapkan alokasi dana BOS tiap provinsi.  

2)    Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Tim Manajemen BOS Pusat 

membuat alokasi dana BOS tiap provinsi. 

3) Tim    Manajemen    BOS    Provinsi    dan    Tim    Manajemen BOS 

Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah  siswa tiap 

sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah. 

4) Tim    Manajemen   BOS  Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang 

bersedia    menerima    BOS    melalui    Surat    Keputusan (SK). SK 

penetapan sekolah yang menerima BOS ditandatangani oleh Kepala Dinas 

Pendidikan Kab/Kola dan Dewan Pendidikan. .  SK yang telah 

ditandatangani dilampiri dartar nama sekolah dan besar  dana bantuan 

yang   diterima.    Sekolah    yang    bersedia menerima BOS harus 

menandatangani Surat Perjanjian Pemberiatahuan Bantuan (SPPB). 

5) Tim  Manajemen  BOS  Kab/Kota  mengirimkan  SK Alokasi BOS dengan   

melampirkan   daftar   sekolah   ke   Tim  Manajemen BOS Provinsi, 

tembusan ke Bank/Pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS.  
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Prosedur pengajuan Bantuan Operasional Sekolah dimulai pada Januari 

(semester II) di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga khususnya 

pada unit yang mempunyai tugas mengelola dana BOS melakukan serangkaian 

persiapan-persiapan pengumpulan data siswa serta menganalisisnya. Data tersebut 

akan digunakan sebagai bahan untuk penyediaan dan penetapan  besarnya dana 

yang akan diterima oleh masing-masing sekolah. 

Selelah perhitungan  diketahui kemudian Dinas Pendidikan mengeluarkan 

surat keputusan penetapan jumlah dana yang dialokasikan kepada semua sekolah 

(SD dan SMP) unluk membuat revisi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 

(RKAS) serta mengumpulkannya untuk divalidasi oleh Kepala Dinas Pendidikan  

dan Olahraga.  

 

2.5.4    Prosedur Pencairan dan Penggunaan Bantuan Operasional 

Prosedur yang baik dan di mengerti oleh semua pihak akan membuat 

pencairan/pendistribusian dana Bantuan Operasional Sekolah pada setiap sekolah 

berjalan lancar. Untuk itulah Pemerintah membuat buku panduan BOS yang dari 

tahun ke tahun selalu diperbaharui, selain itu untuk pelaksanaan program BOS 

tahun 2010, terjadi perubahan beberapa kebijakan baru dari pemerintah, antara 

lain mencakup perubahan kebijakan anggaran, dan perubahan penggunaan BOS.    

 

Dalam buku panduan BOS (2010;23) dinyatakan tentang syarat 

penyaluran dana BOS bagi sekolah penerima adalah sebagai berikut: 

  a)  Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin, harus membuka nomor 

rekening atas nama sekolah (tidak boleh atas nama pribadi). 

b)  Sekolah   mengirimkan   nomor   rekening   lersebut   kepada Manajemen 

BOS Kabupaten/Kota. 

  c)    Tim   Majemen  BOS   Kab/Kota  melakukan verifikasi dan 

mengkomplimasi     nomor  rekening sekolah dan selanjutnya dikirim 

kepada Tim Manajemen BOS Provinsi, disertakan pula daftar sekolah 

yang menolak BOS”.  
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Selanjutnya Mekanisme Penyaluran Dana BOS dijelaskan pula dalam 

panduan BOS (2010;24) sebagai berikut: 

1). Penyaluran dana untuk periode Januari-Desember secara bertahap dengan 

ketentuan : 

• Dana BOS disalurkan setiap periode tiga bulan.  

• Dana BOS diharapkan disalurkan di bulan pertama piriode tiga bulan. 

• Khusus penyaluran dana periode Juli-September, apabila data jumlah 

siswa tiap sekolah pada tahun ajaran baru diperkirakan terlambat, 

disarankan   agar   jumlah dana BOS periode ini didasarkan data  periode 

April-Juni. Selanjutnya, jumlah dana BOS period Oktober-Desember 

disesuaikan dengan jumlah yang telah   disalurkan   periode   Juli-

September, sehingga total dana periode Juli-Desember sesuai dengan yang 

semestinya di terima oleh sekolah.   

2). Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi, 

melalui Bank    Pemerintah/Pos dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

• Tim Manajemen BOS Provinsi mengajukan Surat Permohonan 

Pembayaran   Langsung (SPP-LS).  

• Unit terkait di Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi atas SPP-

LS dimaksud, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung 

(SPM-LS).                           

• Dinas  Pendidikan  Provinsi  selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud 

kepada KPPN Provinsi. KPPN provinsi melakukan verifikasi terhadap 

SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada 

rekening Kas Negara. 

• Dana  BOS  yang  telah   dicairkan  dari   KPPI ditampung ke rekening   

penampung   Tim   Manajemen BOS provinsi yang  selanjutnya dana 

disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui Kantor   Bank   

Pemerintah/Pos   yang  ditunjuk sesuai dengan Perjanjian   Kerjasama  

antara Dinas   Pendidikan Provinsi dan Lembaga penyalur (Bank/Pos). 
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• Perjanjian   kerjasama   yang   sudah   dilakukan   periode sebelumnya    

dapat    digunakan/diperpanjang    atau diperbaiki bilamana perlu. Tim 

Manajemen BOS provinsi harus melakukan evaluasi terhadap kinerja 

Bank Penyalur. 

• Tim   Manajemen   BOS   Kabupaten/Kota   dan   sekolah harus mengecek 

kesesuaian dana yang disalurkan oleh Kantor Pos/Bank dengan alokasi 

BOS yang ditetapkan oleh Tim Manajemen BOS yang ditetapkan oleh 

Tim Manajemen BOS Kab/Kota. Jika terdapat perbedaan dalam jumlah 

dana yang diterima, maka perbedaan   tersebut ha rus segera dilaporkan 

kepada  Kantor Bank/lPos bersangkutan, Tim  Manajemen BOS Kab/Kota 

dan Tim Manajemen BOS Provinsi, untuk diselesaikan lebih lanjut.  

• Jika dana BOS yang diterima oleh sekolah Iebih besar dari jumlah  yang 

seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah 

harus mengembalikan kelebihan dana BOS tersebut ke   rekening   Tim    

Manajemen   BOS   Provinsi. Pengembalian  kelebihan dana oleh sekolah 

dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu  langsung  setelah  setiap  periode  

penyaluran selesai, setelah penyaluran periode ke-empat selesai (apabila 

Tim Provinsi menyesuaikan   kelebihan   dana   tersebut   dengan jumlah 

yang disalurkan pada periode berikutnya). Secara teknis, mekanisme 

pengembalian dana tersebut diatur oleh Tim Manajem Provinsi dan 

lembaga penyalur. 

• Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain berjalan. maka dana 

BOS siswa dalam semester yang  berjalan menjadi hak sekolah lama. 

• Jika pada batas tahunan anggaran , ,masih terdapat sisa dana BOS  di 

rekening penampungan Tim Manajemen BOS Provinsi akibat dari 

kelebihan pencairan dana dan/atau pengambilan dari sekolah, selama hak 

seluruh sekolah penerima dana BOS telah terpenuhi, maka    dana    

tersebut    harus    dikembalikan    ke Kas Negara secepatnya. Bunga 
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Bank/Jasa Giro akibat adanya dana dari rekening penampung  Manajemen  

BOS  Provinsi, harus disetor  harus kas Negara." 

 

Mekanisme Penyaluran Dana BOS  Tahun 2005- 2010

Kementerian

Pendidikan

Tim 

Managemen 

BOS Provinsi

Sekolah

Dinas 

Pendidikan 

Provinsi

Transfer dana

Ke rekening sekolah 

(block grant)

Alokasi

Anggaran

Informasi jumlah siswa

Konsolidasi jumlah sekolah 

dan siswa tiap provinsi

Info jumlah anggaran tiap provinsi 

berdasar pada jumlah sekolah dan siswa

KEUNTUNGAN

• Perencanaan mudah dan cepat 
karena dialokasikan via DIPA 
Provinsi.

• Penyaluran dana ke sekolah 
cepat dan seragam antara 
sekolah negeri dan swasta.

• Dana disalurkan sebagai hibah.

• Peran Pemerintah Provinsi 
dominan.

• Monitoring dan evaluasi mudah 
dan cepat.

8

KELEMAHAN

• Belum  memenuhi amanat PP 
38/2007 (urusan pendidikan 
dasar adalah kewenangan 
Kab./Kota).

• Peran Kab./Kota minim.

• Tidak ada sinkronisasi BOS 
dengan program Pemda 
Kab./Kota.

 

 

Adapun   Mekanisme   Pengambilan  Dana   Bantuan  Operasional 

menurut buku panduan BOS (2010;26) adalah sebagai berikut: 

1). Tim Manajemen BOS Provinsi menyerahkan  data rekening sekolah 

penerima BOS dan besar dana yang harus disalurkan kepada lembaga 

penyalur dana. 

2). Selanjumya lembaga penyalur dana yang ditunjuk mentransfer dana 

sekaligus ke setiap rekening sekolah.  

3). Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah atau  (bendahara 

BOS sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat 

dilakukan sewaklu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo 

minimum sesuai peraturan yang berlaku . 
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Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengembalian dana 

tidak  diharuskan melalui sejenis rekomendasi /persetujuan dari pihak manapun 

yang dapat menghambat pengambilan dana dan jalan kegiatan operasional 

sekolah.  

4). Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK alokasi yang 

dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota, dan tidak adanya 

pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh 

pihak manapun. 

 5) Penyaluran dana BOS secara berrtahap (tiga bulanan) bukan berarti dana 

harus dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap 

bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam 

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RAKS) atau RAPBS”. 

 

Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun pelajaran atau  

tahun anggaran, maka  tersebut tetap milik kas sekolah (tidak disetor ke kas 

negara) dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah. 

Setiap unit organisasi yang sudah dinyatakan sebagai unit pelayanan teknis 

(UPT) maka unit organisasi tersebut berhak memperoleh biaya operasional yang 

dimaksud adalah    untuk   membiayai   kegiatan   pelaksanaan sehari-hari. Dalam 

rangka kebijaksanaan    pembiayaan dalam sektor pendidikan maka komponen  

pengalokasian  sasaran  dan  biaya yang baku  berdasarkan anggaran BOS untuk 

pos   pengeluaran operasional sekolah.  

 

Adapun  dalam  buku panduan BOS (2010;28) dana BOS selebihnya 

digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut : 

1). Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu 

biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan 

pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan 

kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, uang 

lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainya yang relevan).  
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2). Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan. 

3). Pembelian buku teks pelajaran untuk di koleksi di perpustakaan. 

4). Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, 

olah raga,   kesenian, karya ilmiah, pramuka, dan sejenisnya (misalnya 

untuk honor jam mengajar  tambahan di luar jam pelajaran, biaya 

transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba. 

5). Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan 

hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy, honor koreksi ujian, dan  

honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa). 

6).  Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti, buku tulis, kapur tulis, pensil, 

spidol  kertas,  bahan  praktikum,  buku  induk siswa , buku inventaris,    

langganan   koran/majalah, minuman dan makanan ringan untuk 

kebutuhan sehan-hari di sekolah. 

7). Pembiayaan  langganan  daya dan jasa,  yaitu  listrik, air, telepon, 

termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar 

sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listriK, dan jika 

sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di 

sekolah. 

8). Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, 

perbaikan pintu dan jendela, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan 

fasilitas sekolah lainnya. 

9). Pembayaran     honorarium     bulanan     guru     honorer     dan   tenaga 

kependidikan honorer. Untuk Sekolah Dasar (SD) diperbolehkan 

membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS. 

10). Pengembangan   profesi   guru   seperti   pelatihan,   KKG/MGMP dan        

KKKS/MKKS. 

11). Pemberian   bantuan   biaya    trransportasi    bagi    siswa menghadapi 

masalah biaya transport dari dan ke sekolah lebih ekonomis, dapat juga 

untuk membeli alat transporti yang akan menjadi barang inventaris sekolah 

(misalnya sepedah). 
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12). Pembiayaan   pengelolaan   BOS   seperti   alat tulis kantor (ATK), 

penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam penyusunan     

laporan     BOS   dan  biaya transportasi dalam rangka  mengambil dana 

BOS di Bank/PT Pos. 

13). Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 

set  untuk SD dan 2 set untuk SMP.  

14). Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari 

BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat  

digunakan   untuk   membeli  alat  peraga,  media pembelajaran,  mesin 

ketik  untuk sekolah”. 

 

Selanjutnya dalam  buku panduan  BOS (2010:31)  juga diatur Larangan 

Penggunaan Dana BOS antara lain: 

1). Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan. 

2). Dipinjamkan kepada pihak lain.             

3). Membiayai   kegiatan   yang   tidak   menjadi   prioritas sekolah dan 

memerlukan  biaya besar, misalnya studi banding, study tour (karya 

wisata). 

4). Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru. 

5). Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa unluk kepentingan pribadi  

(bukan inventaris sekolah). 

6). Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. 

7). Membangun gedung/ruangan baru. 

8). Membeli     bahan/peralatan     yang     tidak     mendukung     pembejaran. 

9). Menanamkan saham. 

10). Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumberdana pemerintah pusat 

atau pemerintah daerah secara penuh/secara wajar, misalnya guru 

kontrak/guru bantu. 
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  Adanya perincian anggaran tersebut di atas, pimpinan dapat membedakan 

berapa besar dana yang dialokasikan untuk kegiatan operasional  kantor dan 

beberapa besar dana yang dialokasikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan 

teknis pendidikan. Dengan kata lain berapa besar untuk kegiatan yang utama 

dengan kegiatan yang bersifat penunjang.  Dapat disimpulkan   bahwa   susunan   

pengguna Operasional Sekolah sudah berkaitan dengan beberapa unsur-unsur 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pengawasan. 

 

2.5.5    Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah 

Sumber dana program BOS berasal dari APBN, oleh karena itu ketentuan 

pelaksanaan keuangan meliputi penyaluran, pencairan, pengelolaan, penggunaan, 

dan pertanggung jawabannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 

pelaksanaan APBN. 

Tanggung jawab pemerintah daerah terkait biaya satuan pendidikan telah 

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 yang intinya sebagai 

berikut :  

1. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pendanaan 

biaya investasi dan biaya operasi satuan pendidikan.  

2. Sekolah yang diselenggarakan pemerintah/pemerintah daerah menjadi 

bertaraf internasional, pendanaan tambahan dapat juga diperoleh dari 

masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/ atau sumber 

lain yang sah.  

3. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya non 

operasional sekolah.  

 

Adapun tugas dan tanggung jawab Sekolah yang menerirna Bantuan 

Operasional Sekolah menurut buku panduan BOS (2010; 20) sebagai berikut : 

1). Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. 

Bila jumlah dana yang diterima lebih dari yang semestinya, maka harus 

segera  mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening Tim  
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Manajemen   BOS   Provinsi  dengan  memberitahukan ke Tim 

Manajemen BOS Kab/Kota.                                               

2). Khusus bagi  sekolah  SBI  dim  RSB1  serta sekolah swasta, Tim Sekolah 

mengidentifikasi siswa miskin dan membebaskan dari segala jenis iuran. 

3). Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan. 

4). Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai oleh 

dana BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah menurut   komponen   

dan   besar  dananya di papan pengumuman sekolah.  

5). Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolahdan 

rencana penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah yang 

ditandatangani oleh  Kepala Sekolah,  Bendahara dan  Ketua Komite 

Sekolah.  

6). Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang 

dibeli oleh sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara 

dan Ketua Komite Sekolah.  

7). Mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan dan barang-

barang yang dibeli oleh sekolah tersebut di atas di papan pengumuman 

setiap 3 bulan. 

8). Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah. 

9). Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.  

10). Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS 

Kab/Kota.  

11). Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan sekolah gratis. 

 

2.5.6 Langkah Untuk Menjamin Akuntabilitas Pelaksanaan BOS di 

Tingkat Sekolah  

 1. Disusun Buku Panduan Pengelolaan BOS, selanjutnya didistribusikan dan 

disosialisasikan ke seluruh sekolah. 

2. Diadakan Pelatihan Perencanaan dan pengelolaan dana BOS di tingkat 

sekolah. 
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 3. Peningkatan pengawasan oleh Komite Sekolah dan oleh Inspektorat 

Daerah, Itjen,  BPKP, BPK dan masyarakat. 

4. Penguatan monitoring dan evaluasi oleh Kemdiknas dan Dinas 

Pendidikan.  

5. Penguatan unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat untuk BOS 2011  

6. Diterapkan sanksi bagi yang melakukan penyimpangan. 

Akuntabilitas     merupakan     prinsip     pertanggungjawaban     

pengolahan keuangan sekolah kepada pemerintah dan masyarakat. Hal ini 

menandakan bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, 

dan pelaksanaannya benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan 

kepada publik secara transparan. Agar   pertanggungjawaban   dapat   diterima   

oleh publik  maka pengelolaan keuangan sekolah harus dipercayakan kepada staf 

yang memiliki  integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk 

diminimalkan. Seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah yang 

diterima dari pemerintah maupun dana yang bersumber dari partisipasi masyarakat 

ataupun hibah lainnya harus di pertanggungjawabkan. 

Selanjutnya Mardiasmo (2005;20) mengernukakan tentang 

pertanggungjawaban dengan istilah akuntabilitas publik. Sebagai berikut : 

"Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) 

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan,   

mengungkapkan     segala    aktivitas    dan     kegiatan     yang menjadi 

tanggungjawabnya   kepada   pihak   pemberi   amanah   (principal) yang 

memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut”.  

 

Berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka semua Instansi 

Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas 

pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya, untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan misi organisasi  dalam 

pelaksanaan   kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.  
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Pengelolaan keuangan sekolah dilaksanakan oleh bendaharawan atau 

pemegang kas. Mengenai pengertian bendaharawan pemegang kas, Pasal 77 ICW 

yang dikutif oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia (2000;2) dalam 

Bukunya Bahan Ajar Diklat Bendaharawan Pengeluaran, mengemukakan 

sebagai berikut : 

“Orang-orang dan badan-badan yang oleh negara diserahi tugas 

penerimaan, penyimpanan, pembayaran dan penyerahan uang atau surat-

surat berharga dan barang dalam gudang adalah Bendaharawan”. 

 

Dengan   demikian   pertanggungjawaban   pengelolan   keuangan dalam 

peiaksanaannya melibalkan bendaharawan sebagai pelaksana administrasi 

keuangan dan kepala sekolah sebagai pemimpin pelaksana kegiatan administrasi  

keuangan yang bertanggung jawab terhadap seluruh    pelaksanaan kegiatan   

sekolah.   Pertanggungjawaban   pengelolaan  keuangan meliputi : 

1).  Pembuatan   bukti-bukti   transaksi   baik   itu   penerimaan   maupun 

  pengeluaran. 

2).   Pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran uang. 

3).   Pelaporan Keuangan. 

 

2.6 Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang 

dibiayai dana BOS. Untuk itu laporan pertanggungjawaban harus memenuhi 

unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya. 

b. Laporan penggunaan dana BOS dari penanggungjawab pengelola dana 

BOS di tingkat sekolah kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota 

meliputi laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana, beserta 

dokumen pendukung pendukung bukti pengeluaran dana BOS 

(kuitansi/faktur/nota/bon dari vendor/toko/supplier) dan sekolah juga 

wajib mengarsipkan untuk audit. 
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c. Seluruh arsip data keuangan, baik berupa laporan-laporan keuangan 

maupun dokumern pendukung, disimpan dan ditata dengan rapi dalam 

urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat 

aman dan mudah ditemukan. 

 

Menurut Munandar (2001;329) pengertian Laporan budget adalah : 
“ Laporan yang sistematis dan terperinci tentang realisasi pelaksanaan 

budget beserta analisa dan evaluasinya, dari  waktu ke waktu selama 

periode yang akan dating”. 

Dari defenisi di atas  dapat    diketahui    bahwa   laporan   budget dalam 

pelaksanaannya. Yaitu laporan budget telah dapat direalisasikan dalam 

pelaksanaannya.   Dengan  perkataan  lain,  laporan budget menunjukan analisa 

perbandingan antara angka-angkat yang tercantum dalam budget dengan angka-

angka realisasi pelaksanaanya yang tercantum dalam catatan akuntansi. Analisa 

perbandingan ini juga menunjukan apakah telah terjadi penyimpangan-

penyimpangan   antara   budget   dengan   pelaksanaannya (realisasinya).   

Apakah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu bersifat  positif 

(menguntungkan)   atau   bersifat   negatif  (merugikan),   dan   sekaligus 

menunjukan  faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu.  

Oleh karena itu analisa dan evaluasi itu begitu penting bagi penyusunan 

kebijaksanaan tindak lanjut untuk menghadapi periode-periode berikutnya, maka 

laporan budget perlu disusun secara teratur dan berkala dengan selang waktu yang 

tidak terlalu lama.  Hal  ini dimaksudkan agar bilamana telah terjadi 

penyimpangan-penyimpangan, segera dapat diketahui, dianalisa, dan dievaluasi, 

sehingga tidak terlanjur berlarut-larut dalam waktu yang lama.  

 Dengan demikian laporan budget tidak disusun sekaligus pada akhir tahun, 

menunggu sesudah seluruh budget selesai direalisasikan, tetapi hendaknya laporan 

budget disusun beberapa kali dalam setahun. Laporan budget berisi tentang 

analisa dan evaluasi pelaksanaan budget itu, berguna bagi manajemen untuk 
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menyusun kebijakan tindak lanjut agar pada periode-periode berikutnya 

perusahaan dapat berjalan lebih baik. 

 Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran 

BOS kepada Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional, paling lambat, yaitu:  

• Triwulan Pertama pada akhir bulan Maret 2010;  

• Triwulan Kedua pada akhir bulan Juni 2010; 

• Triwulan Ketiga pada akhir September 2010;  

• Triwulan Keempat pada akhir bulan Desember 2010.  

 

2.7  Peranan Anggaran dalam menunjang Efektivitas Bantuan 

Operasional Sekolah. 

            Setiap tahun pelajaran, Sekolah-Sekolah menyusun Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Sekolah (RKAS). Ada perbedaan penyusunan anggaran pada instansi 

dengan penyusunan anggaran di sekolah, dimana anggaran instansi disusun untuk 

tahun anggaran (Januari s.d Desember), sedangkan penyusunan anggaran di 

Sekolah tahun pelajaran (Juli s.d Juni). Untuk itu setiap sekolah harus melakukan 

revisi RKAS jika pada bulan Januari ada perubahan BOS yang akan diterima. 

Selanjutnya penyusunan anggaran untuk pengajuan Bantuan Operasional 

Sekolah setiap sekolah harus menerapkan prinsip efisiensi anggaran. Akan tetapi 

dalam pelaksanaannya, dana yang di realisasikan bisa terjadi tidak sama (bisa 

kurang atau lebih) dari jumlah yang telah dianggarkan. Untuk itu harus dianalisis 

sebab-sebabnya, apabila diperlukan dapat dilakukan revisi anggaran.  

Penyebab adanya perbedaan anggaran realisasi pengeluaran dengan 

anggarannya bisa terjadi karena: 

a).   Adanya efisiensi atau inefisiensi pengeluaran 

b).   Terjadi penghematan atau pemborosan 

c).  Pelaksanaan   kegiatan   yang   tidak    sesuai    dengan    yang   telah  

diprogramkan 
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d).   Adanya perubahan harga yang tidak transparansi, atau penyusunan 

anggaran yang   kurang  tepat. 

 

 Oleh karena itu, penerapan anggaran yang baik meliputi prosedur 

penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Hal ini 

akan membantu dalam menjalankan kegiatan secara efektif dan efisien juga dapat 

berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam menilai pelaksanaan aktivitasnya. 

Anggaran dikatakan efektif apabila sasaran atau target yang telah ditetapkan 

perusahaan tercapai, sehingga program kerja yang dijalankan juga bisa dikatakan 

berhasil.  

 Sejalan dengan itu, telah terjadi kenaikan BOS yang signifikan, program 

ini akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis di pendidikan 

dasar serta pada tahun 2009 adanya peningkatan biaya satuan BOS yang cukup 

signifikan juga merupakan salah satu bukti komitmen pemerintahan dalam 

menyelenggarakan amanat UUD perihal 20%  anggaran untuk pendidikan. 

Komitmen pemerintah ini harus juga diikuti oleh peningkatan komitmen 

pemerintah daerah serta peran masyarakat dalam pengawasan program dan 

pendanaan. 

Keterpaduan perencanaan dan penganggaran kinerja merupakan komitmen 

penting guna mencapai pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah 

yang baik, mencakup juga Akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan serta 

Monitoring dan Pelaporan agar program ini berjalan lancar dan transparan yang 

dilakukan secara terpadu.  

Berhubungan dengan penyusunan Anggaran biaya operasional yang 

dilaksanakan secara memadai berperan dalam menunjang efektivitas program 

(BOS). Dengan adanya anggaran (BOS) yang efektif, diharapkan pengolahan dana 

telah dilaksanakan secara efektif pula. 

Maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar keberhasilan 

kebijakan Bantuan Operasional Sekolah(BOS) yang diberikan oleh pemerintah 

terhadap realisasi kegiatan operasional sekolah, untuk mencapai potensi yang 
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seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Untuk memastikan bahwa efisiensi, 

efektivitas, dimana terdapat monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan 

oleh Tim Manajemen BOS Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, 

tugasnya yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika 

ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program BOS. Sedangkan monitoring 

eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan 

analisis terhadap dampak program, kelemahan, dan rekomendasi untuk perbaikan 

program.  

Bentuk kegiatan monitoring adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan 

penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan BOS. Secara umum tujuan kegiatan ini 

adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang berhak dalam 

jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat. Komponen utama yang diukur 

antara lain : Alokasi dana sekolah penerima bantuan, Penyaluran dan penggunaan 

dana, Pelayanan dan pengaduan, Administrasi keuangan, Pelaporan. Bila dikaitkan 

dengan realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS). 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pendidikan Dinas 

Kabupaten Garut telah melaksanakan penyusunan anggaran program Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) dengan memadai, dengan dipenuhinya tahap-tahap 

penyusunan anggaran yang baik, terdapat karakteristik anggaran yang baik, terdapat 

syarat-syarat anggaran yang baik, dan penggunaan anggaran biaya operasional, 

yang telah berperan signifikan dalam penyusunan anggaran yang menunjang 

efektivitas Program (BOS). 

 Adapun hubungan anggaran dengan fungsi manajemen adalah Anggaran 

sebagai alat bagi manajemen dalam menjalankan fungsi-fungsi mempunyai kaitan 

yang sangat erat dalam penyusunan perencanaan (Planning), pengkoordinasian 

kerja (Coordinating), dan pengendalian kerja (Controlling). 

Menurut Munandar (2001;12) pengertian Manajemen adalah sebagai 

berikut : 

“Secara sederhana, Management diartikan sebagai suatu ilmu dan seni 

untuk mengadakan perencanaan (Planning), mengadakan pengarahan, 
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dan bimbingan (Directing), mengadakan pengawasan (Controlling) 

terhadap orang-orang dan barang-barang, untuk mencapai tujuan 

tertentu yang telah ditetapkan”. 

  

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ada lima fungsi 

manajemen, yaitu : 

1. Menyusun rencana untuk dijadikan pedoman kerja (Planning). 

 2. Menyusun struktur organisasi kerja yang merupakan pembagian 

wewenang dan    pembagian tanggung jawab kepada para karyawan 

perusahaan (Organizing). 

3. Membimbing, memberi pengarahan dan petunjuk kepada para karyawan 

(Directing). 

      4. Menciptakan koordinasi dan kerja sama yang serasi di antara semua 

bagian-bagian yang ada dalam perusahaan yang telah ditetapkan 

(Coordinating). 

      5. Mengadakan pengendalian terhadap kerja sama para karyawan di dalam 

merealisasikan apa yang terutang dalam rencana perusahaan yang telah 

ditetapkan (Controlling).   

Jadi anggaran memiliki hubungan erat dengan manajemen, khususnya 

yang berhubungan dengan penyusunan rencana (Planning), pengkoordinasian kerja 

(Coordinating) dan pengawasan (Controlling). Dengan demikian jelaslah bahwa 

anggaran merupakan alat bagi manajemen untuk menjalankan fungsi-fungsinya. 

 


