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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti 

mengenai Sistem Pengendalian Internal terkait dengan 5  ikomponen ipengendalian 

iinternal iCOSO iyaitu ilingkungan ipengendalian, ipenaksiran irisiko, iinformasi idan 

ikomunikasi, iaktivitas ipengendalian, idan ipemantauan mengenai pelaksanaan 

dana BOS pada SD Kartini, maka idapat idiambil ikesimpulan isebagai iberikut: i 

a. Lingkungan iPengendalian 

Di dalam SD Kartini yang bernaung dalam Yayasan Pendidikan Kartini 

Nusantara sudah iditerapkan idengan ibaik. iDapat idilihat idari iselalu idiadakan 

iworkshop idan pelatihan secara rutin guna memberikan pengetahuan 

tentang kesadaran rasa tanggung jawab dan kedisiplinan dalam pekerjaan 

kepada seluruh guru dan karyawan. Monitoring juga dilakukan sehingga 

terjadi transparansi dalam setiap kegiatan termasuk penerimaan dan 

penggunaan dana BOS. Dalam penggunaan dana BOS sangat mendapat 

perhatian khusus dalam hal pengawasan mulai dari Pihak Yayasan, Kepala 

Sekolah, dan Komite Sekolah. 

b. Penaksiran Risiko di dalam SD Kartini sudah diterapkan dengan baik 

dalam penggunaan dana BOS. Dimulai dari penyusunan RKAS dimana 

seluruh kegiatan dan biaya yang akan digunakan harus efisien dan benar-

benar bermanfaat serta menghindari beban biaya tinggi. Hal ini dilakukan, 

karena dana BOS yang diterima oleh SD Kartini sangat minim yang 

disesuaikan dengan jumlah siswa. Sehingga penaksiran risiko pun sangat 

diperlukan guna menghindari adanya beban biaya yang tinggi.  

c. Informasi dan Komunikasi di dalam SD Kartini sudah diterapkan dengan 

baik dalam penggunaan dana BOS yang berawal dari penyusunan RKAS, 

tim penyusun akan mengidentifikasi masalah-masalah kegiatan sekolah 

yang bisa dibiayai oleh dana BOS tersebut. Proses tersebut membutuhkan 

banyak masukan dan saran dari seluruh guru dan karyawan terutama 

bendahara sekolah agar tercapai hasil yang tepat sasaran. Setelah seluruh
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c. masukan dan saran yang dibutuhkan telah tercapai maka kegiatan-kegiatan 

tersebut digolongkan sesuai dengan komponen penggunaan dana BOS 

untuk dianalisis secara bersama-sama. SD Kartini juga melakukan 

pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara manual maupun melalui 

aplikasi akuntansi yaitu MYOB accounting dengan tujuan keakuratan data 

dapat dipertanggung jawabkan sebagai bukti informasi keuangan yang 

transparan.  

d. Aktivitas Pengendalian di dalam SD Kartini sudah diterapkan dengan baik.  

Pihak yayasan sangat memperhatikan dalam hal kebijakan-kebijakan serta 

prosedur administrasi umum dan keuangan karena sangat penting sekali 

guna kerapihan data administrasi dan pencatatannya serta meminimalisir 

kesalahan dalam bekerja. Pihak yayasan juga menerbitkan buku petunjuk 

administrasi umum dan keuangan sekolah sebagai pedoman dalam 

kebijakan dan prosedur dalam penggunaan dana BOS sekolah. 

e. Pemantauan di dalam penggunaan dana BOS di SD Kartini sudah 

diterapkan dengan baik. Pengendalian intern di SD Kartini bukan hanya 

dipantau oleh komite sekolah dan para orang tua siswa tetapi juga pihak 

bendahara yayasan dalam hal ini juga selaku internal control sekolah, 

dimana setiap semester selalu mengadakan audit keuangan sekolah secara 

rutin. Kemudian dilakukan pula audit internal oleh pihak yayasan yang 

dilaksanakan setiap semester ke sekolah dan telah dilaksanakan secara 

rutin. 

 

6.2 Saran i 

Setelah imelakukan ipenelitian idan imenganalisisnya, imaka ipeneliti 

idapat imemberikan isaran iyang ibisa idijadikan imasukan ibagi iSD iKartini. 

iAdapun isaran iyang idiberikan ipeneliti iadalah isebagai iberikut: i 

a. Perlu iadanya ipenggantian iaplikasi accounting yang lebih baik lagi dan 

berjalan secara terintegrasi atau online antara yayasan dengan sekolah-

sekolah sehingga kecurangan dan penyimpangan dalam penggunaan dana 

BOS dapat di minimalisir. 
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b. Perlu adanya bagian khusus pengawasan dana BOS di yayasan guna 

mengawasi penerimaan dan penggunaan dana BOS sekolah-sekolah 

dibawahnya, mengingat tingkatan sekolah yang ada mulai dari SD, SMP, 

SMA dan SMK sehingga dapat lebih terkontrol dengan baik. 

 

6.3 Keterbatasan Penelitian  

Penelitian iini idilakukan idengan icara imemperoleh iinformasi idari ihasil 

iwawancara idengan informan. Peneliti menyadari hasil penelitian masih terdapat 

kekurangan didalamnya, yaitu keterbatasan peneliti dalam mendapatkan bukti 

dokumen secara menyeluruh mengenai iSistem iPengendalian iInternal idalam 

iPelaksanaan iDana iBOS ipada iSD iKartini idan informasi yang diberikan oleh 

informan belum seluruhnya mencukupi kebutuhan data yang dibutuhkan karena 

belum dijelaskan secara detail.  
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