
 

 

ABSTRAKS 

Farah Mumtazah: “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan pada SMA di Kota Bandung 

Tahun Anggaran 2015-2016” 

Pendidikan berdasarkan UUD 45 Pasal 34 Ayat 2 menyebutkan bahwa 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar 

minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam 

Ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab negara 

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan 

masyarakat. Merupakan kewajiban pemerintah, masyarakat mengelola wajib belajar 

mengenyam pendidikan dan untuk melaksanakan pendidikan tersebut dibutuhkan 

dana BOS Pendidikan diberikan secara tidak dipungut biaya. Menurut Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah. 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan rintisan program Wajib 

Belajar 12 Tahun 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses 

pengelolaan dana BOS pada SMA dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota 

Bandung serta untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawabana keuangan dana 

BOS di SMA dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung. 

Penelitian ini digunakan menggunakan metode deskripsi analisis, yaitu 

mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Bantuan Operasional Sekolah pada SMA di Kota Bandung, kemudian dianalisis 

menggunakan analisis SWOT. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara serta 

teknik studi kepustakaan dan dokumentasi. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Mahmudi (2013:9) yang 

terdiri dari Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Program, 

Akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas Finansial. 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan 

bahwa Penyaluran dana BOS dari pusat ke daerah yang selalu telat karena dana BOS 

itu dari pusat langsung ke sekolah. Karena saluran dana BOS tersebut dari RKUN, 

RKUD langsung ke sekolah. Adapun faktor penghambatnya adalah latar belakang 

pendidikan Bendahara BOS bukan dari akuntan, tidak adanya pencatatan rincian 

pengeluaran dana BOS yang nantinya akan berpengaruh kepada penilaian Badan 

Pengelola Keuangan dan akan berdampak pada kesehatan kinerja keuangan daerah. 
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