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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Pelaksanaan penelitian pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Garut 

penggunaan dan pemanfaatan dana BOS telah dilakukan secar efektif. Salah satu 

yang telah mendukung program BOS ini berjalan lancar dan transparan karena 

dilakukan monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan oleh Tim 

Manajemen BOS Tingkat Pusat, Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota. Dengan 

demikian telah menerapkan pengawasan intern keuangan secara umum sudah 

memadai, ditandai dengan adanya laporan pertanggungjawaban (SPJ) secara 

teratur dan rutin dibuat oleh sekolah.  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tentang identifikasi masalah 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hasil kuesioner variabel “ Peranan Penganggaran” diperoleh jawaban 

“YA” sebanyak 300 jawaban. Dengan demikian, dapat diperoleh besarnya 

persentase kememadaian penyusunan anggaran sebesar 73,17% yang 

berarti berada di antara 51% - 75%, dan dapat  disimpulkan bahwa 

Penyusunan Anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut cukup 

efektif.  Sedangkan hasil kuesioner variabel “Efektifitas Bantuan 

Operasional Sekolah “ diperoleh jawaban “YA” sebanyak 175 jawaban. 

Dengan demikian, dapat diperoleh besarnya persentase efektifitas bantuan 

operasional sebesar 70% yang berarti berada diantara 76% - 100%, dan 

dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan penggunaan anggaran 

bantuan operasiaonal sekolah cukup efektif pada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Garut dan hasil variabel “peranan anggaran dalam menunjang 

efektifitas program bantuan operasional sekolah” diperoleh jawaban 

“YA” sebanyak 70 jawaban. Dengan demikian, dapat diperoleh besarnya 
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persentase peranan anggaran dalam menunjang efektifitas program 

sebesar 77,77 %  yang berarti berada diantara 51% - 75%, dan dapat 

disimpulkan bahwa penganggaran sangat berperan dalam menunjang 

efektivitas program (BOS)  pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. 

 

2.  Peranan penganggaran dalam menunjang efektivitas program BOS pada 

Dinas Pendidikan telah berperan secara efektif. Hasil dapat dilihat pada 

manfaat anggaran, yang terdiri dari : 

a) Anggaran berfungsi sebagai perencanaan terpadu dan merupakan 

hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 

b) Anggaran berfungsi sebagai pedoman pelaksana kegiatan 

perusahaan dimasa yang akan datang. 

c) Anggaran berfungsi sebagai alat pengkoordinasi kerja atau sebagai 

alat  komunikasi intern, yang memungkinkan para manajer 

memiliki hubungan antar bagian atau secara keseluruhan. 

d) Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi 

kegiatan perusahaan, dimana anggaran dijadikan tolak ukur yang 

dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya. 

e) Anggaran berfungsi sebagai alat untuk memotivasi manajer dan 

bawahannya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien sehingga 

sasaran atau tujuan perusahaan tercapai. 

  

3. Prosedur Penggunaan Dana BOS pada SD Negeri di Kabupaten Garut 

secara umum telah mencerminkan adanya sistem pengawasan intern yang 

memadai. Hal ini terlihat dari penyusunan anggaran Rencana Kegiatan 

Alokasi Sekolah (RAKS)  yang telah dibuat sesuai dengan penggunaan 

BOS serta setiap terjadi transaksi pengeluaran kas selalu didukung oleh 

bukti-bukti yang cukup lengkap. Selain itu pembukuan (buku-buku 
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catatan) yang dipergunakan untuk mencatat transaksi penggunaan dana 

BOS cukup memadai. Hal ini dikarenakan praktek (tata cara) penggunaan 

anggaran BOS selalu berpedoman pada petunjuk tekhnis yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian Kepala Sekolah dapat 

mengambil keputusan keuangan dengan cepat dan tepat sehingga efisiensi 

Penggunaan dana BOS dapat dilaksanakan dengan baik. selain itu 

pelaksanaan Pengawasan intern terhadap penggunaan dana BOS pada SD 

Negeri di Kabupaten Garut baik yang dilakukan oleh kepala sekolah 

maupun komite sekolah, pada sebagian sekolah belum ada bentuk yang 

jelas. Namun setelah diberlakukannya otonomi daerah, maka pengawasan 

dana BOS SD Negeri di Kabupaten Garut melibatkan Inspektorat, 

sebelumnya Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA). Tujuannya agar 

pelaksanaan tugas umum dan pembangunan sesuai dengan rencana dan 

perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat melakukan pemeriksaan 

dan 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.  

 

5.2 Saran 

 Saran Untuk SD Negeri di Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. 

 Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka penulis 

mengajukan saran yang dapat bermanfaat sebagai dasar perhitungan dan masukan 

bagi SD Negeri di Kabupaten Garut sebagai berikut : 

1. Untuk penetapan dana BOS dalam RAKS harus cukup  realistis jangan 

sampai ada beberapa anggaran terjadi defisit anggaran, dimana terjadi 

realisasi pengeluaran biaya melampui kredit anggaran yang telah 

ditetapkan. 
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2. Terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan tahun anggaran yang dimulai 

bulan Januari s.d Desember dengan waktu pelaksanaan tahun pelajaran 

dari bulan Juli s.d Juni. Untuk itu harus ada perubahan tahun pelaksanaan 

tahun pelajaran disesuaikan dengan tahun anggaran. 

3. Untuk pengeluaran pemeliharaan inventaris dan sarana sekolah hendaknya 

dilakukan pengecekan ke lapangan guna menyakinkan kewajiban bahwa 

kegiatan pemeliharan barang tersebut dilakukan dengan baik dan benar. 

4. Pengawasan intern hendaknya kadang-kadang dilakukan secara mendadak, 

dimaksudkan agar diketahui bahwa laporan keuangan yang dibuat atas 

penggunaan anggaran BOS dilakukan secar rutin dan tanpa rekayasa. 

5. Untuk pembelian bahan-bahan habis pakai pemeriksaannya harus 

diadakan stock opname dan di kroscek dengan dokumen pembelian, ini 

diyakinkan agar tidak terjadi pembelian fiktif. 

6. Hendaknya jabatan bendaharawan hendaknya dibatasi dan diberlakukan 

kebijakan rotasi diantara para pegawai yang ada. 

 

5.2.1 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 

 Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambah obyek 

penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan saat ini hanya 

membahas penyusunan anggaran. Adapun objek penelitian yang dimaksud antara 

lain membahas pembahasan pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh 

atasan/ pihak- pihak yang berwenang kepada bawahannya. Sehingga data menjadi 

lebih valid. 


