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BAB VI 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

6.1  Simpulan 

Berdasarkan “hasil penelitian yang dilakukan pada SMPN 103 Jakarta dapat 

disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi penerimaan dimulai dari pendataan 

jumlah siswa, kemudian dilakukan pemeriksaan kesesuaian data tersebut, 

selanjutnya sekolah mengadakan rapat untuk menyusun RKAS (rencana kegiatan 

anggaran sekolah), setelah itu data di input kedalam dapodik (data pokok 

pendidikan), kemudian sekolah hanya tinggal mennunggu konfirmasi dana BOS 

jika sudah masuk kedalam rekening sekolah,  

Sedangkan untuk pengeluaran dana BOS dimulai dari membuat list 

kebutuhan sekolah berdasarkan pada RKAS, kemudian melakukan pembelian 

kepada rekanan, setelah itu melakukan pencatatan, setelah semua kebutuhan 

sekolah terpenuhi barulah dibuat laporan pertanggungjawabannya berupa SPJ dan 

juga laporan realisasi penggunaan dana BOS, 

Selain itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi 

penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan SMPN 103 Jakarta dapat dikatakan 

berjalan efektif dan sudah sesuai dengan unsur sistem informasi akuntansi maupun 

peraturan kementerian pendidikan dan kebudayaan No. 1 tahun 2018, hal ini dapat 

dilihat dari: 

a. Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan sudah cukup lengkap sesuai dengan yang ada di 

pertaturan kementerian pendidikan dan kebudayaan no 1 tahun 2018 tentang 

petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Semua transaksi dapat di lihat dari 

dokumen yang ada. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang 

dapat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. 

b. Siklus penerimaan dan pengeluaran 

Siklus penerimaan dan pengeluaran sudah mengikuti persyaratan peraturan 

kementerian pendidikan dan kebudayaan no. 1 tahun 2018 tentang petunjuk 

teknis penggunaan dana BOS.  
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6.2  Keterbatasan 

Peneliti menyadari bahwa informasi yang didapat dalam penelitian ini masih 

belum maksimal karena keterbatasan peneliti dalam mengakses data sekolah, 

diantaranya laporan realisasi penggunaan dana bos, karena didalam laporan tersebut 

menampilkan data pribadi penerima dana bos. 

 

6.3  Saran 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:  

a.  Saran Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti untuk memperkuat 

penelitian sebelumnya dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. 

Serta diharapkan dapat digunakan bagi pengembangan ilmu mengenai 

informasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran 

Dana Bos pada SMPN 103 Jakarta. 

b.  Saran Praktis 

1)  Adanya pemisahan fungsi antara fungsi akuntansi, fungsi 

penerimaan dan fungsi pengeluaran kas pada SMPN 103 Jakarta 

untuk mencegah terjadinya kecurangan didalam perusahaan. 

2) Pembentukan sub unit pengendalian internal untuk mencegah 

terjadinya kemungkinan kecurangan. 

3) Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam proses 

pengelolaan dana BOS.”  
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