
ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAKSANAAN 

DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SD NEGERI  

DI TANJUNGPINANG TIMUR 

 

PEBRIYANI 

090462201265 

 
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI  

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  

2014 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah organisasi atas 

pelaksanaan Dana BOS, otorisasi dan prosedur pencatatan atas pelaksanaan Dana 

BOS, praktek yang sehat atas pelaksanaan Dana BOS,  karyawan  yang  cakap  

atas  pelaksanaan  Dana BOS dan Sistem Pengendalian Internal atas pelaksanaan 

Dana BOS pada SD Negeri di Tanjungpinang Timur telah berjalan sesuai dengan 

Juknis nomor 76 Tahun 2012. Sumber data penelitian yang digunakan adalah Data 

Primer berupa penyebaran kuisioner terhadap 45 orang pegawai pada SD Negeri 

di Tanjungpinang Timur. Dan setelah itu melakukan pengolahan data dengan 

menggunakan SPSS Versi 20.0. Hasil penelitian menunjukkan Organisasi atas 

pelaksanaan Dana BOS pada SD Negeri di Tanjungpinang Timur telah berjalan 

sesuai dengan Juknis nomor 76 Tahun 2012. Otorisasi dan prosedur pencatatan 

atas pelaksanaan Dana BOS pada SD Negeri di Tanjungpinang Timur telah 

berjalan sesuai dengan Juknis nomor 76 Tahun 2012. Praktek yang sehat atas 

pelaksanaan Dana BOS pada SD Negeri di Tanjungpinang Timur telah berjalan 

sesuai dengan Juknis nomor 76 Tahun 2012. Karyawan yang cakap atas 

pelaksanaan Dana BOS pada SD Negeri di Tanjungpinang Timur telah berjalan 

sesuai dengan Juknis nomor 76 Tahun 2012.  

Kata kunci: Sistem, Pengendalian Internal. Dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS), Juknis nomor 76 Tahun 2012. 

 

1. Pendahuluan  

 SD Negeri 001 s.d SD Negeri 015. SD Negeri 001 s.d SD Negeri 015 tersebut 

adalah salah satu SD yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan dana BOS 

guna pembiayaan pendidikan dengan tujuan meringankan beban masyarakat 

terhadap pembiayaan pendidikan. Tentunya dalam pelaksanaan penyaluran Dana 

BOS pada masing-masing SD di Tanjungpinang Timur tersebut memiliki sebuah 

kebijakan dan prosedur yang dijalankan meskipun tetap berada didalam aturan 

dan kebijakan yang tertuang didalam Juknis nomor 76 tahun 2012. Dan sejauh ini 



dalam pelaksanaan penyaluran dana BOS pada masing-masing SD di 

Tanjungpinang Timur memiliki sebuah sistem pengendalian internal terhadap 

penyaluran dana BOS yang ditunjukkan dari prosedur-prosedur dan adanya sistem 

otorisasi dari bendahara sekolah kepada kepala sekolah. Selain itu adanya juga 

pengawasan terhadap penggunaan dana BOS sesuai dengan pembiayaan yang 

tertuang didalam Juknis nomor 76 tahun 2012.  Penelitian ini dimaksud untuk 

menilai hingga sejauhmana analisis sistem akuntansi atas prosedur pelaksanaan 

dana BOS pada SD Negeri di Tanjungpinang Timur yang terfokus pada 

pengeluaran kas Dana BOS. Selain itu, analisis ini diharapkan pada pelaksanaan 

pengendalian intern sekolah terhadap prosedur dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah pelaksanaan pengendalian internalnya efektif, efisien dan dapat di 

pertanggung jawabkan. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan jaminan yang memadai terhadap keamanan sekolah, keandalan 

serta keakuratan informasi akuntansi yang dihasilkan.                                                                                                

 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk mengkaji lebih mendalam 

tentang sistem pengendalian internal atas pelaksanaan dana BOS pada SD Negeri 

di Tanjungpinang Timur sesuai dengan Juknis Nomor 76 Tahun 2012 dapat 

dirumuskan judul penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian 

Internal atas Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 

SD Negeri di Tanjungpinang Timur”. 

 

 Berdasarkan  uraian  latar belakang yang telah penulis uraikan di  atas  maka 

perumusan masalahnya adalah apakah organisasi atas pelaksanaan Dana BOS 

pada SD Negeri di Tanjungpinang Timur telah berjalan sesuai dengan Juknis 

nomor 76 Tahun 2012, apakah otorisasi dan prosedur pencatatan atas pelaksanaan 

Dana BOS pada SD Negeri di Tanjungpinang Timur telah berjalan sesuai dengan 

Juknis nomor 76 Tahun 201, apakah praktek yang sehat atas pelaksanaan Dana 

BOS pada SD Negeri di Tanjungpinang Timur telah berjalan sesuai dengan Juknis 

nomor 76 Tahun 2012, apakah karyawan yang cakap atas pelaksanaan Dana BOS 

pada SD Negeri di Tanjungpinang Timur telah berjalan sesuai dengan Juknis 

nomor 76 Tahun 2012. apakah Sistem Pengendalian Internal atas pelaksanaan 

Dana BOS pada SD Negeri di Tanjungpinang Timur telah berjalan sesuai dengan 

Juknis nomor 76 Tahun 2012. 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah organisasi atas 

pelaksanaan Dana BOS pada SD Negeri di Tanjungpinang Timur telah berjalan 

sesuai dengan Juknis nomor 76 Tahun 2012, untuk mengetahui apakah otorisasi 

dan prosedur pencatatan atas pelaksanaan Dana BOS pada SD Negeri di 

Tanjungpinang Timur telah berjalan sesuai dengan Juknis nomor 76 Tahun 2012, 

untuk mengetahui apakah praktek yang sehat atas pelaksanaan Dana BOS pada 

SD Negeri di Tanjungpinang Timur telah berjalan sesuai dengan Juknis nomor 76 

Tahun 2012, untuk  mengetahui  apakah  karyawan  yang  cakap  atas  

pelaksanaan  Dana BOS pada SD Negeri di Tanjungpinang Timur telah berjalan 

sesuai dengan Juknis nomor 76 Tahun 2012, untuk mengetahui apakah Sistem 

Pengendalian Internal atas pelaksanaan Dana BOS pada SD Negeri di 

Tanjungpinang Timur telah berjalan sesuai dengan Juknis nomor 76 Tahun 2012.  



2. Landasan Teori 

a. Pengertian Sistem Akuntansi 

 Menurut Mulyadi (2010:3) pengertian Sistem Akuntansi adalah Organisasi 

formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 

memudahkan pengelolaan perusahaan. Sedangkan pengertian sistem akuntansi 

menurut Nainggolan (2005:45) Sistem akuntansi merupakan suatu sistem yang 

diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkaikan, menggolongkan, menganalisis, 

mencatat dan melaporkan transaksi lembaga  serta  menyelenggarakan  

pertanggungjawaban  aset  dan utang lembaga. 

 

b. Sistem Pengendalian Internal 

 Menurut Nainggalon sistem Sistem (2005:193) pengendalian intern merupakan 

suatu rangkaian dari kebijakan–kebijakan dan prosedur–prosedur yang diciptakan 

untuk memberikan jaminan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi. 

Menurut Mulyadi (2010:163) tujuan sistem pengendalian intern adalah 

1) Menjaga  dan  mengawasi  kekayaan  organisasi, dalam  hal ini  prosedur serta 

catatan yang berkaitan dengan proses keputusan yang mengarah kepada 

manajemen atas seluruh transaksi yang terjadi 

2) Mengontrol  kecermatan  dan  keandalan  data  akuntansi,  dimana  pihak 

manajemen harus mempunyai data akuntansi yang dapat diuji kecermatannya. 

Sistem pengendalian intern ini dapat mencegah dan menemukan kesalahan 

pada saat yang tepat 

3) Meningkatkan efisiensi usaha, ditujukan untuk mencegah atau menghindari 

pekerjaan yang berganda yang tidak perlu serta menghindari terhadap seluruh 

aspek usaha termasuk pencegahan terhadap penggunaan sumber dana yang 

tidak efisien 

4) Mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan, dimana 

sistem pengendalian intern ini dapat memberikan jaminan bahwa prosedur dan 

pencatatan dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

 Menurut Mulyadi (2010:164) Unsur Pokok Sistem Pengendalian Internal 

adalah: 

1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas 

2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan dan biaya 

3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi 

4) Karyawan  yang  mutunya  sesuai  dengan  tanggungjawabnya. 

 

c. Prosedur Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2010:173) Prosedur pengendalian intern dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Otorisasi 

 Otorisasi atau pengesahan atas suatu transaksi merupakan fungsi yang 

dijalankan dengan tujuan bahwa untuk suatu transaksi yang akan menimbulkan 

pengeluaran dana yang dimiliki sudah diketahui oleh pihak–pihak yang 

berwenang. 



b. Pemisahan Tugas. 

 Pemisahan tugas diperlukan untuk mencegah suatu urutan pekerjaan yang 

dilakukan dalam satu tangan, sehingga dapat mencegah kemungkinan–

kemungkinan adanya kesalahan  atau  kekeliruan  dalam melaksanakan tugas. 

c. Perancangan dan penggunaan dokumen yang memadai. 

 Dokumentasi yang memadai diperlukan untuk mendukung suatu tindakan 

dalam kegiatan sehari–hari yang membawa akibat pembuktian terhadap 

ketaatan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. 

d. Pengendalian  secara  fisik  atas  penggunaan  aktiva. 

 Pengendalian terhadap fisik fasilitas yang dimiliki dengan umur ekonomis 

terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

e. Pengecekan secara bebas atas pelaksanaan dan penilaian yang semestinya atas 

jumlah yang dicatat. 

 

d. Juknis Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah 

 Didalam Juknis Nomor 76 Tahun 2012 menyatakan penggunaan dana BOS di 

sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim 

Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus didaftar 

sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana 

yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan 

penggunaan dana BOS (dan dana lainnya tersebut) harus dituangkan secara 

tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh 

peserta rapat yang hadir. 

 

e. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

 Menurut Mendiknas Nomor 37 (2010:2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan 

pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai  

pelaksana  program   wajib  belajar  9  tahun. Secara umum program BOS 

bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan 

dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.  Selain itu secara khusus 

menurut Mendiknas Nomor 37 (2010:2) program BOS betujuan untuk: 

1) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD Negeri dan SMP Negeri 

terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf 

internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI) 

2) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam 

bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta 

3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. 

 

3. Metodologi Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Deskriptif  Kuantitatif. 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 orang Tim 

Manajemen BOS SD Negeri di Tanjungpinang Timur yaitu SD Negeri 001 s.d SD 

Negeri 015. Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Data Primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, 



wawancara, dokumentasi, observasi dan telaah kepustakaan. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah melalui kegiatan observasi, melakukan penyebaran 

kuesioner, melakukan penilaian kuesioner melalui uji validitas dan reliabilitas, 

pembahasan dan penarikan kesimpulan 

 

4. Hasil Penelitian 

a. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas untuk kuesioner keseluruhan 

variable penelitian menunjukkan bahwa data hasil penyebaran kuesioner tersebut 

valid dan reliable dengan ditunjukkan r hitung > r table dan cronbach a > r table. 

 

b. Statistik Deskriptif 

 Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa jumlah responden dalam 

pengujian ini sebanyak 45 orang dan rata – rata jawaban otorisasi dan prosedur 

pencatatan sebesar  0,93 dengan standar deviasi 0,252. Dan nilai maximum 

sebesar 1 dan nilai minimum sebesar 0. Untuk rata – rata jawaban praktek yang 

sehat sebesar  0,89 dengan standar deviasi 0,318. Dan nilai maximum sebesar 1 

dan nilai minimum sebesar 0. Selain itu untuk rata – rata jawaban karyawan yang 

cakap sebesar  0,89 dengan standar deviasi 0,318. Dan nilai maximum sebesar 1 

dan nilai minimum sebesar 0. 

 

c. Binomial Test 

 Dari keseluruhan variabel penelitian dapat dilihat pada proporsi memilih 

jawaban ya, selanjutnya dapat dilihat juga bahwa taraf signifikan 0.000 lebih kecil 

dengan α 0,05 maka H1 tidak dapat ditolak dan Ho tidak dapat diterima. 

 

5. Pembahasan 

a. Struktur Organisasi 

 Berdasarkan fungsi yang terkait diatas secara praktiknya SD Negeri di 

Tanjungpinang Timur menggunakan tiga fungsi yaitu fungsi kepala sekolah 

sebagai pihak otorisasi, fungsi bendahara dan komite sekolah sebagai anggota. 

namun jika dilihat dalam pelaksanaan dana BOS tidak melibatkan fungsi 

akuntansi. Dan disini terlihat jelas bahwa SD Negeri di Tanjungpinang Timur 

masih kurang baik dalam  menerapkan sistem pengendalian internal pengeluaran 

kas, karena seluruh kegiatan dan pencatatan dana BOS hanya dilakukan oleh 

bendahara. 

 

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

 Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dalam pelaksanaan pelaksanaan dana 

BOS yang dilakukan SD Negeri di Tanjungpinang Timur telah dilakukan dengan 

baik. Karena setiap terjadi transaksi pengeluaran  kas  selalu melalui sistem  

otorisasi dan tidak ada satupun transaksi yang terjadi yang tidak diotorisasi oleh 

pihak sekolah. Secara umum prosedur pelaksanaan pengeluaran kas dana BOS 

pada SD Negeri di Tanjungpinang Timur telah sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang 

petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan 



operasional sekolah tahun 2013. Yang mana Pengambilan dana BOS dilakukan 

oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan 

sewaktu – waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum seseuai 

peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. 

Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari 

pihak manapun. Prosedur sistem akuntansi pelaksanaan dana bos dalam hal ini 

pengeluaran kas dengan menggunakan dana BOS menurut penulis secara 

administrasi SD Negeri di Tanjungpinang Timur telah menjalankan mekanisme 

penggunaan dana BOS untuk operasional sekolah sesuai dengan Juknis nomor 76 

Tahun 2012. Yang mana prosedur dan sistem tersebut dijalankan berdasarkan 

mekanisme yang ada dan sistem otorisasi atasan merupakan suatu tindakan 

pengendalian manajemen atas penggunaan  dana  BOS pada SD Negeri di 

Tanjungpinang Timur. 

 

c. Praktek Yang Sehat 

 Dalam sistem pengendalian intern pelaksanaan dana BOS pada SD Negeri di 

Tanjungpinang Timur telah terdapat praktik kerja yang sehat yang telah 

dilaksanakan oleh pihak sekolah, praktik – praktik tersebut diantaranya adalah 

adanya formulir, pemeriksaan mendadak dan pemeriksaan silang. Formulir yang 

digunakan untuk pelaksanaan pelaksanaan dan BOS adalah menggunakan nota 

dan kwitansi yang akan dibubuhi tandatangan atau otorisasi dari pejabat 

penanggungjawab dana BOS. Selain itu pada SD Negeri di Tanjungpinang Timur 

setiap transaksi tidak dilaksanakan oleh satu orang atau satu unit organisasi, dan 

tanpa campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. dan hal ini terlihat jelas 

pada Juknis Nomor 76 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pengelola dana BOS 

adalah tim manajemen BOS yang ditunjuk dan akan diterbitkan SK sebagai 

pegawai yang ditunjuk untuk pelaksana dan pengelola dana BOS. Selain itu 

Secara periodik dana BOS diadakan pencocokan fisik antara pengeluaran yang 

dilakukan dengan catatan. Hal ini berguna untuk menjaga kekayaan organisasi dan 

mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansi. 

 

d. Karyawan yang Cakap 

 Dilaksanakanya ketiga unsur sistem pengendalian intern tersebut tidak terlepas 

dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh SD Negeri di 

Tanjungpinang Timur. Karena pada dasarnya sebelum memegang jabatan sebagai 

tim manajemen BOS sebelumnya akan dilihat dari latarbelakang pendidikan yang 

sesuai dengan jabatan yang dipegang dan melalui manajemen tim BOS 

Kabupaten/Kota melakukan dan mengikuti sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, 

komite sekolah dan masyarakat tentang program BOS, serta dapat meningkatkan 

SDM manajemen BOS. Dan jika dilihat pada SD Negeri di Tanjungpinang Timur, 

seluruh tim manajemen BOS memiliki latarbelakang pendidikan yang sesuai 

dengan tanggungjawabnya dan selalu mengikuti pelatihan dan pendidikan dalam 

pengelolaan dana BOS. Tentunya dengan demikian jika dilihat dari unsur 

karyawan yang cakap pada SD Negeri di Tanjungpinang Timur memiliki telah 

pegawai yang cakap, kompeten dan dapat dipercaya dalam pengelolaan dana 

BOS. 



e. Sistem Pengendalian Internal atas Pelakasanaan dana BOS pada SD 

Negeri di Tanjungpinang Timur. 

 Pelaksanaan dana BOS pada SD Negeri di Tanjungpinang Timur  telah 

berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan pihak tim manajemen BOS 

SD Negeri di Tanjungpinang Timur telah mengikuti prosedur yang ada yang telah 

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 76 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penggunaan dan 

pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah tahun 2013. 

Dimana tim manajemen BOS sekolah menggunakan prinsip keterbukaan dan 

ekonomis dalam menentukan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sesuai 

dengan peraturan yang ada. Setiap pengeluaran yang dilakukan diketahui oleh 

komite sekolah, tentunya dalam pengadaan barang maupun jasa tim manajemen 

BOS senantiasa memperhatikan kualitas barang dan jasa, ketersediaan dan 

kewajaran harga yang disajikan oleh pihak ketiga. Dengan adanya otorisasi dari 

atasan secara langsung atas penggunaan dan bos membuat pelaksanaan 

pengelolaan terhadap dana BOS menjadi lebih efektif dan efisien. 

 

6. Penutup 

a. Kesimpulan 

1) Organisasi atas pelaksanaan Dana BOS pada SD Negeri di Tanjungpinang 

Timur 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 system pengendalian intern 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 intern dalam pelaksanaan suatu transaksi, sehingga dana BOS 

dapat dipergunakan semaksimal mungkin sesuai dengan anggaran yang telah 

dibuat. 

2) Otorisasi dan prosedur pencatatan atas pelaksanaan Dana BOS pada SD Negeri 

di Tanjungpinang Timur telah berjalan sesuai dengan Juknis nomor 76 Tahun 

2012. Karena setiap terjadi transaksi pengeluaran kas selalu melalui system 

otorisasi dan tidak ada satupun transaksi yang terjadi yang tidak diotorisasi 

oleh pihak sekolah. Secara umum prosedur pelaksanaan dana BOS pada SD 

Negeri di Tanjungpinang Timur telah sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 

tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana 

bantuan operasional sekolah tahun 2013. Yang mana Pengambilan dana BOS 

dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat 

dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo 

minimum seseuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk 

pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/ 

persetujuan dari pihak manapun. 

3) Praktek yang sehat atas pelaksanaan Dana BOS pada SD Negeri di 

Tanjungpinang Timur telah berjalan sesuai dengan Juknis nomor 76 Tahun 

2012. Praktik yang sehat pada SD Negeri di Tanjungpinang Timur secara 



umum telah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal dan Juknis nomor 76 

Tahun 2012 yaitu Penggunaan formulir bernomor urut bercetak yang 

pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang yaitu kepala 

sekolah. Adanya pemeriksaan mendadak. setiap transaksi tidak dilaksanakan 

oleh satu orang atau satu unit organisasi, dan tanpa campur tangan dari orang 

atau unit organisasi lain. dan hal ini terlihat jelas pada Juknis Nomor 76 Tahun 

2012 yang menyatakan bahwa pengelola dana BOS adalah tim manajemen 

BOS yang ditunjuk dan akan diterbitkan SK sebagai pegawai yang ditunjuk 

untuk pelaksana dan pengelola dana BOS 

4) Sistem Pengendalian Internal atas pelaksanaan Dana BOS pada SD Negeri di 

Tanjungpinang Timur telah berjalan sesuai dengan Juknis nomor 76 Tahun 

2012. Hal ini dikarenakan pihak tim manajemen BOS SD Negeri di 

Tanjungpinang Timur telah mengikuti prosedur yang ada yang telah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 76 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penggunaan dan 

pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah tahun 2013 

 

b. Saran 

1) Agar tidak terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana BOS sebaiknya 

pihak manajemen pengelola dana BOS di SD Negeri di Tanjungpinang Timur 

mengikuti buku petunjuk teknis penggunaan dana BOS tahun 2013 karena akan 

lebih baik penggunaan dana BOS disalurkan sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan. 

2) Sebaiknya kegiatan pelaksanaan dana BOS tidak boleh dikendalikan oleh 

bendahara saja dan sebaikan dilakukan oleh beberapa fungsi yang saling 

berkaitan seperti fungsi pembukuan dan fungsi akuntansi tujuannya adalah 

untuk menghindari adanya penyelewengan dana BOS dan menciptakan suatu 

pembukuan dana BOS yang baik 

3) Untuk menciptakan pengelolaan dan pelaksanaan dana BOS sebaiknya 

Pemerintah Daerah melakukan pelatihan-pelatihan terkait pelaksanaan BOS 

kepada komite sekolah maupun manajemen BOS. 
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8. Lampiran 

 

KUESIONER 

PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAKSANAAN DANA BANTUAN 

OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 

 

No Pertanyaan Ya Tidak 

 Otorisasi dan Prosedur Pencatatan   

1 Apakah setiap pengeluaran kas mendapat persetujuan dari 

pejabat yang berwenang?  

  

2 Apakah setiap bukti kas keluar mendapatkan persetujuan 

pejabat yang berwenang?  

  

3 Apakah bukti pengeluaran kas dari pembayaran tagihan 

diotorisasi oleh fungsi pengeluaran kas? 

  

4 Apakah pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas harus 

didasarkan bukti kas keluar yang mendapat otorisasi dari 

pejabat yang berwenang dan disertai dokumen pendukung 

yang lengkap?  

  

    

 Praktek Yang Sehat   

1 Apakah bukti kas keluar dan dokumen pendukung 

transaksi pengeluaran kas dibubuhi cap ”lunas” oleh bagian 

bagian pengeluaran kas? 

  

2 Apakah diadakan pencocokan jumlah fisik kas di tangan 

dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi secara 

periodic?  

  

3 Apakah disediakan lemari brankas untuk mencegah 

terjadinya pencurian?  

  

    

 Karyawan Yang Cakap   

1 Apakah sekolah mengadakan pelatihan secara periodik 

untuk meningkatkan SDM?  

  

2 Apakah karyawan baru setiap bagian disesuaikan dengan 

latar belakang pendidikannya? 

  

3 Apakah sekolah memberikan penghargaan terhadap 

karyawan yang berprestasi? 

  

 

 

 



OTORISASI DAN PROSEDUR PENCATATAN 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.805 4 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

P1 2.71 .619 .414 .854 

P2 2.71 .528 .645 .743 

P3 2.69 .537 .728 .705 

P4 2.69 .537 .728 .705 

 

PRAKTEK YANG SEHAT 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.716 3 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

P1 1.78 .313 .439 .735 

P2 1.76 .325 .516 .665 

P3 1.84 .180 .718 .371 

 

KARYAWAN YANG CAKAP 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.899 3 

 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

P1 1.71 .437 .817 .855 

P2 1.80 .345 .740 .936 

P3 1.73 .382 .887 .783 

 

 

 



Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Organisasi 45 .93 .252 0 1 

OtorisasidanProsedurPencat
atan 

45 .93 .252 0 1 

Praktek Yang Sehat 45 .89 .318 0 1 

Karyawan Yang Cakap 45 .89 .318 0 1 

 
Binomial Test 

  

Category N Observed Prop. Test Prop. 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 

OtorisasidanProsedurPencatatan Group 1 Ya 42 .93 .50 .000
a
 

Group 2 Tidak 3 .07   

Total  45 1.00   

Praktek Yang Sehat Group 1 Ya 40 .89 .50 .000
a
 

Group 2 Tidak 5 .11   

Total  45 1.00   

Karyawan Yang Cakap Group 1 Ya 40 .89 .50 .000
a
 

Group 2 Tidak 5 .11   

Total  45 1.00   

a. Based on Z Approximation. 

 
Binomial Test 

  
Category N Observed Prop. Test Prop. 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

Pengendalian Internal Group 1 Ya 45 1.00 .50 .000
a
 

Total  45 1.00   

a. Based on Z Approximation. 

 

 

 


