
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional mengamanatkan bahwa pendidikan nasional harus mampu 

menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta 

relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan, 

lokal, nasional, dan global. Kebijakan pembangunan pendidikan dalam 

kurun waktu tahun 2009-2014 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap 

pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib 

belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberian akses yang lebih 

besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat 

menjangkau layanan pendidikan (Putu et. al., 2017). 

Upaya untuk meningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu 

prioritas pembangunan nasional, sehingga perlu mendorong pemerintah 

dan pemerintah daerah melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan 

peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang 

lebih berkualitas. Untuk itu, pemerintah dan pemerintah daerah 

mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dengan meringankan beban 

biaya pendidikan bagi masyarakat, maka pemerintah mengalokasikan dana 

bantuan operasional sekolah (Erdiani et. al., 2017). 



Salah satu upaya agar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tetap 

hidup dan mampu bersaing dalam menyumbang peningkatan kualitas 

pendidikan yakni bagaimana cara sekolah mampu mengelola dan 

penyampaikan sistem informasi akuntansi dengan cepat dan tepat. Sistem 

informasi yang cepat dan tepat dapat membantu kebijakan managemen 

sekolah dalam merencanakan program dan menjalankan kegiatan sekolah 

sehingga dapat mencapai sasaran yang ditetapkan oleh sekolah tersebut. 

Salah satu sistem tersebut adalah informasi akuntansi yang dihasilkan dari 

sebuah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah 

sebuah sistem yang memproses data dan transaksi sehingga menghasilkan 

informasi yang bermanfaat untuk merencakan, mengendalikan dan 

mengoperasikan suatu kegiatan usaha. Dengan adanya sistem informasi 

akuntansi diharapkan managemen dapat memaksimalkan sumber daya 

sehingga kegiatan operasional sekolah tetap berjalan dengan dengan baik 

serta memperoleh kualitas pendidikan yang maksimal (Destina dan 

Endang, 2017). 

Sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi 

yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan 

mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan 

keputusan kepada pihak internal dan eksternal. Dengan adanya sistem 

informasi akuntansi diharapkan pihak manajemen dapat mengefisiensikan 

sumber daya sehingga kegiatan operasional sekolah tetap berjalan dengan 

baik serta memperoleh kualitas pendidikan yang maksimal.  



Sistem informasi akuntansi bisa beroperasi efektif sekaligus 

efisien, maka manajemen memerlukan pengendalian intern. Pengendalian 

intern digunakan untuk mencegah, dan mendeteksi, sekaligus mengoreksi 

sebuah kesalahan ataupun penyimpangan yang terjadi di dalam suatu 

sistem informasi akuntansi, sehingga dengan adanya sistem pengendalian 

intern di gunakan untuk menjaga kekayaan sebuah organisasi, mengecek 

ketelitian dan keandalan suatu data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

dipatuhinya kebijakan suatu manajemen (Herlina, C.L., 2018). 

Untuk mendapatkan gambaran sistem informasi akuntansi, maka 

perlu dilakukan evaluasi sistem informasi akuntansi dan pengendalian 

intern terhadap sebuah sekolah. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai 

sejauh mana sistem informasi akuntansi atas penerimaan dan pengeluaran 

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri Nunufafi 

terhadap teori relevan yang mendasarinya. Selain itu evaluasi ini diarahkan 

pada pelaksanaan pengendalian internal sekolah terhadap prosedur, 

maksudnya apakah pengendalian internal efektif, efisien dan dapat 

dipertangungjawabkan. Oleh karena itu, diharapkan evaluasi ini dapat 

memberikan jaminan yang memadai terhadap keamanan sekolah, 

keandalan serta keakuratan informasi yang dihasilkan (Destina dan 

Endang, 2017). 

Dengan melihat latar belakang maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran 



Kas Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 

Nunufafi.  

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis merumuskan masalahnya adalah sebagai berikut:  

1. Apakah SMP Negeri Nunufafi sudah menerapkan sistem informasi 

akuntansi atas prosedur penerimaan dan pengeluaran kas dana program 

bantuan operasional sekolah (BOS)? 

2. Bagaimana sistem informasi akuntansi atas prosedur penerimaan dan 

pengeluaran kas dana program operasional sekolah (BOS) yang telah 

diterapkan oleh SMP Negeri Nunufafi? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka tujuan penelitian 

ini dapat dinyatakan sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui  apakah SMP Negeri Nunufafi sudah menerapkan 

sistem informasi akuntansi atas prosedur penerimaan dan pengeluaran 

kas dana program bantuan operasional sekolah (BOS). 

2. Untuk mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi atas prosedur 

penerimaan dan pengeluaran kas dana program operasional sekolah 

(BOS) yang telah diterapkan oleh SMP Negeri Nunufafi. 

 



D. Batasan Masalah 

 Mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis, serta untuk 

mempermudah dan memperjelas arah skripsi ini maka penulis memberi 

batasan masalah sebagai berikut : 

1. Evaluasi sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dana 

bantuan operasional sekolah (BOS) pada SMP Negeri Nunufafi. 

2. Data yang dianalisis adalah data tahun 2018 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Bagi sekolah  

Membantu sekolah dalam memeriksa kembali sistem informasi 

akuntansi atas penerimaan dan pengeluaran kas dana program bantuan 

operasional sekolah (BOS) yang telah diterapkan pada Sekolah 

Menengah Pertama Negeri Nunufafi. 

2. Bagi Universitas 

Sebagai sesuatu karya tulis yang dapat menambah kepustakaan bagi 

universitas dan sebagai bahan bacaan serta acuan dalam perkuliahan 

mahasiswa.  

3. Bagi Pemerintah  

Membantu pemerintah dalam menganalisa programnya dan menjadi 

bahan acuan program bantuan operasional sekolah (BOS) untuk 

pelaksanaan tahun berikutnya. 



4. Bagi Penulis  

Untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dalam rangka 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Mercu Buana Yogyakarta. 

F. Sistematika Penulisan 

 

Bab I  Pendahuluan 

  Bab ini berisi mengenai Latar Belakang masalah, rumusan   

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan 

kerangka Penulisan. 

 Bab II  Landasan Teori 

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang digunakan dalam 

mendukung penelitian seperti Penerimaan dan Pengeluaran  

Kas Dana BOS. 

 Bab III  Metode Penelitian 

Bab ini memuat penjelasan mengenai jenis penelitian, 

lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, defenisi operasional, dan 

metode analisis data. 

 Bab IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

gambaran umum penelitian, analisis data dan pembahasan. 



 Bab V  Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan batasan 

masalah 
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