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Abstract 

This study aims to understand the accounting information system in cash receipts and 

cash disbursements in school operational assistance funds (BOS). The variables used in 

this study are Accounting Information Systems, Cash Receipts and Cash Expenditures. 

The method used in this study is a qualitative method by utilizing data collection 

techniques and then conducting observations, interviews, documentation, triangulation 

and literature study. The data used in this study is primary data using observations and 

interviews with the Islamic Vocational School Nurul Ikhwan Selabintana Sukabumi. 

Where the resource persons in this study were the principal, school committee and BOS 

treasurer at Nurul Ikhwan Islamic Vocational School Selabintana Sukabumi. Data 

analysis techniques used are analysis before in the field, analysis during and after in the 

field, data reduction, data display and drawing conclusions. Based on the results of this 

study, it shows that the Accounting Information System on the School Operational 

Assistance (BOS) fund in schools is in accordance with the assistance of an internal 

control system to be able to produce credible and reliable information and can record 

errors that have occurred so that they can be corrected therein. there are external 

controls, administrative controls, operational controls, document controls and security 

controls. For Cash Receipts on BOS funds used have been based on the technical manual 

for School Operational Assistance (BOS) funds. In Cash Expenditures on BOS funds, 

schools have used Regular BOS funds to finance the operational implementation of 

education in their schools. It can be concluded that the Accounting Information System 

for Cash Receipts and Expenditures on the School Operational Assistance (BOS) fund is 

appropriate but there are still shortcomings on the side of the financial statements that 

are not available. 

Keywords : Accounting Information System, Cash Receipts, Cash Disbursements. 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem informasi akuntansi dalam penerimaan 

kas dan pengeluaran kas pada dana bantuan operasional sekolah (BOS). Variabel yang 

dipakai pada penelitian ini yaitu Sistem Informasi Akuntansi, Penerimaan Kas dan 

Pengeluaran Kas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data lalu melakukan observasi, wawancara, 

dokumentasi, triangulasi serta studi pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu data primer dengan menggunakan observasi serta wawancara terhadap pihak SMK 
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Islam Nurul Ikhwan Selabintana Sukabumi. Dimana yang dijadikan narasumber dalam 

penelitian ini adalah kepala sekolah, komite sekolah serta bendahara BOS di SMK Islam 

Nurul Ikhwan Selabintana Sukabumi. Teknik analisis data yang dipergunakan yaitu 

analisis sebelum di lapangan, analisis selama dan setelah di lapangan, mereduksi data, 

display data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi pada dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) di sekolah sudah sesuai dengan dibantu sistem pengendalian internal 

untuk dapat menghasilkan suatu informasi yang kredibel dan handal serta dapat di catat 

kesalahan ± kesalahan yang sudah terjadi sehingga dapat dikoreksi didalamnya terdapat 

external controls, adminisitrasi controls, operasional controls, document controls serta 

security controls. Untuk Penerimaan Kas pada dana BOS yang digunakan telah 

berdasarkan buku petunjuk teknis dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam 

Pengeluaran Kas pada dana BOS sekolah sudah menggunakan dana BOS Reguler untuk 

membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi dalam Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah sesuai namun masih ada 

kekurangan di sisi laporan keuangan yang tidak tersedia 

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas. 

  

PENDAHULUAN 

Sistem informasi akuntansi yaitu suatu komponen organisasi yang 

mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, serta 

mengomunikasikan informasi keuangan yang tepat sasaran untuk pengambilan 

keputusan kepada pihak internal maupun eksternal. Dengan adanya sistem 

informasi akuntansi diharapkan pihak manajemen dapat mengefisiensikan sumber 

daya sehingga kegiatan operasional sekolah dapat berjalan dengan sebaik 

mungkin guna memperoleh kualitas serta kuantitas pengajaran yang lebih bagus 

serta maksimal. Menurut Dr. Iskandar Muda., SE., M.Si., Ak., CA. dkk (2017: 49) 

Pengertian dari Sistem Informasi Akuntansi merupakan salah satu bagian yang 

terpenting dari seluruh informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen. Sistem 

Informasi Akuntansi (SIA) adalah suatu sub sistem dari Sistem Informasi 

Manajemen yang menyediakan informasi akuntansi dan keuangan, juga informasi 

lain yang diperoleh dari pengolahan rutin atas transaksi akuntansi. 

Indikator penerapan sistem akuntansi yang tepat pada sekolah yaitu 

dengan melakukan penyelenggaraan akuntansi secara tepat serta benar. Sekolah 

adalah lembaga pendidikan yang memiliki identitas serta dasar hukum. Oleh 

karena itu, pencatatan akuntansi serta penyusunan laporan keuangannya juga 

harus berkiblat kepada PSAK NO. 45 sehingga laporan keuangan yang disajikan 

memiliki kepercayaan dari semua kalangan pihak. 

Sistem informasi akuntansi juga bisa berperan efektif dan efisien, maka 

manajemen memebutuhkan pengendalian internal. Pengendalian internal ini 

dipakai untuk mencegah, mendeteksi, sekaligus untuk mengoreksi suatu kesalahan 

maupun penyimpangan yang terjadi di dalam suatu sistem informasi akuntansi, 

sehingga dengan diadakannya sistem pengendalian internal digunakan untuk 

menjaga suatu kekayaan sebuah organisasi, mengecek, ketelitian, serta keandalan 

suatu data dalam akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan suatu 

manajemen. Untuk mendapatkan gambaran tersebut, maka diperlukan sebuah 

evaluasi sistem informasi akuntansi sekolah dan pengendalian internal sekolah. 

Penerimaan kas yaitu suatu transaksi penerimaan uang secara tunai yang 

menyebabkan bertambahnya aset suatu perusahaan atau instansi berupa kas. 
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Adapun sistem pencatatan penerimaan kas ini sangat perlu bagi pengendalian kas 

masuk, dengan hal tersebut kita dapat melihat berapa kas masuk maupun diterima 

sehingga kita mudah membuat suatu anggaran untuk kedepannya dalam 

menjalankan aktivitas kegiatan. Menurut Marshall B. Romney dan Paul John 

Steinbart (2017:442) tujuan utama dari fungsi penerimaan kas yaitu untuk 

mengamankan pengiriman uang pelanggan. Prosedur pengendalian khusus harus 

dipergunakan karena kas sangat mudah untuk dicuri. 

Pengeluaran kas merupakan transaksi pengeluaran uang secara tunai yang 

menyebabkan berkurangnya aset suatu perusahaan atau instansi berupa kas, bank, 

atau setara kas lainnya. Dikarenakan hal ini pencatatan pengeluaran kas sangat di 

perlukan, untuk melihat berapa kas yang digunakan untuk pengeluaran kebutuhan 

atau keperluan yang dibelikan oleh sekolah. Agar dapat mengetahui dalam hal 

anggaran ke depannya, berapa pengeluaran yang akan di keluarkan untuk 

pengeluaran sekolah. 

Pendidikan yaitu suatu aktivitas yang sangat dibutuhkan bagi setiap umat 

manusia. Salah satu upaya yang dilaksanakan pemerintah di Indonesia agar 

terlaksananya program wajib belajar yaitu dengan mendapatkan tingkat akses 

pendidikan yang lebih berkualitas serta pelayanan dunia pendidikan dengan 

dilaksanakan suatu program pemberian dana atau bantuan dana terhadap para 

pelajar. Program pemberian dana tersebut yaitu bantuan operasional sekolah atau 

yang lebih dikenal kalangan masyarakat luas dengan nama Dana BOS. 

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan suatu program 

pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi 

nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib 

belajar. Program BOS diharapkan dapat dikelola dengan baik serta benar sesuai 

dengan asas Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Oleh karena itu, dalam 

pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dituntut untuk 

mengembangkan pengelolaan dana secara profesional, transparan, dan akuntabel 

agar terjalin penggunaan yang ditujukan semestinya. Menurut Peraturan 

Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah 

standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia 

selama 1 (satu) tahun, sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar 

satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan 

berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program 

pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi 

nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib 

belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia 

yang diperbolehkan dibiayai dengan BOS. Penelitian ini bertujuan agar 

mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi di sekolah SMK Islam Nurul 

Ikhwan Selabintana Sukabumi, bagaimana penerapan dalam penerimaan kas pada 

dana bantuan operasional sekolah serta bagaimana penerapan dalam pengeluaran 

kas pada dana bantuan operasional sekolah untuk mengetahui pengelolaan dana 

BOS tersebut. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Objek dalam penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi dalam penerimaan 

kas dan pengeluaran kas pada dana bantuan operasional sekolah (BOS). Jenis data 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari hasil 

wawancara langsung kepada kepala sekolah, bendahara bantuan operasional 

sekolah, komite sekolah serta salah satu guru. Penelitian ini dilaksanakan di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Nurul Ikhwan Selabintana Sukabumi.  

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis sebelum di lapangan 

yang dimana analisis yang dilaksanakan terhadap data hasil studi pendahuluan 

untuk menentukan fokus penelitian namun fokus penelitian ini masih bersifat 

sementara atau belum sepenuhnya, selanjutnya adalah analisis selama serta setelah 

dilapangan dengan melakukan kegiatan wawancara secara intens, setelah itu 

mereduksi data dan selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan. 

 

HASIL 

Sistem  Informasi  Akuntansi  Pada Dana  Bantuan Operasional Sekolah  

(BOS) sebagai Alat Pengendalian Internal SMK Islam Nurul Ikhwan Selabintana. 

SMK Islam Nurul Ikhwan Selabintana untuk menghasilkan informasi 

yang kredibel dan handal di perlukan suatu sistem pengendalian internal, untuk 

dapat dicatat  kesalahan-kesalahan  yang  sudah  terjadi  sehingga  dapat  

dikoreksi. Untuk pengendalian internal dapat dikelompokkan menjadi 5 yaitu : 

1. External Controls 

Pengendalian SMK Islam Nurul Ikhwan Selabintana dilakukan oleh bendahara 

sekolah untuk memastikan uang masuk dan uang keluar, dan pengeluaran atau 

pemasukan dapat dipaparkan di papan pengumuman penerimaan dan 

pengeluaran kas per triwulan. 

2. Administrasi Controls 

SMK Islam Nurul Ikhwan Selabintana melakukan pembentukan rencana seperti 

halnya penugasan pada bendahara sekolah terhadap penyusunan laporan  

keuangan  sekolah,  supaya  dapat  disesuaikan  dengan  realisasi anggaran, yang 

ditelah di anggarkan. 

 3. Operasional Controls 

SMK Islam Nurul Ikhwan Selabintana saat pencatatan penerimaan dan 

pengeluaran kas di perlukan data ril, sebagai bukti bahwa uang kas masuk atau 

kas keluar memang benar-benar digunakan selayaknya. Supaya tidak terjadi 

kesalahan dalam pencatatan. Dengan hal tersebut maka di perlukanlah bukti 

seperti nota pembelian. 

4. Document Controls. 

SMK Islam Nurul Ikhwan Selabintana pengendalian dokumen atau laporan 

keuangan harus dikomunikasikan dengan baik. Pada saat pengeluaran dan 

penerimaan kas harus dicatatat berdasarkan sistem yang di gunakan. 

5. Security Controls 

SMK Islam Nurul Ikhwan Selabintana dalam penyusunan laporan keuangan, 

disusun melalui aplikasi yang telah di tentukan dari dana   pendidikan.   

Dengan   menggunakan   kode   atau   sandi   sebagai pengaman laporan 

keuangan tersebut supaya tidak disalahgunakan oleh pihak luar maupun pihak 

dalam. 

Sistem  Informasi   Dalam  Penerimaan  Kas Pada  Dana  Bantuan 

Operasional Sekolah  (BOS). 

 Sistem  informasi  yang  digunakan  dalam  penerimaan  kas  pada dana 

ba0n) tuan operasional sekolah (BOS) yang digunakan, berdasarkan buku petunjuk 
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tek0)nis dana bantuan operasional sekolah (BOS). Adapun sistem penerimaan kas 

pada dana bantuan operasional sekolah (BOS), sebagai berikut : 

1. Mengisi,  mengirim  dan  meng-update  data  pokok  pendidikan  (fomulir 

BOS-01A(fomulir   peserta   didik),   BOS-01B(fomulir   sekolah),   BOS-

01C(fomulir  pendidik  dan  tenaga  pendidik),  BOS-01D  dan  BOS-01E) 

secara lengkap kedalam sistem yang telah di sediakan oleh Kemdikbud. 

2.  Memastikan  data  yang  masuk  dalam  dapodikmen  sesuai  dengan 

kondisi ril sekolah. 

3. Memverifikasi jumlah dana yang di terima dengan data peserta didik yang 

ada. 

4.  Mengumumkan besar dana yang diterima dan di kelola oleh sekolah dan 

rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah 

yang  ditandatangani  oleh  kepala  sekolah,  bendahara  dan  ketua  komite 

sekolah. (fomulir BOS-03(rencana pengguna dana tiap triwulan). 

5.  Mengumumkan pengumuman dana BOS di papan pengumuman (fomulir 

BOS-04 (Laporan penggunaan dana BOS) atau fomulir BOS-k3 (buku kas 

umum) dan BOS-07 ( buku penerimaan barang). 

6. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan 

dana  BOS  kepada  orang  tua  peserta  didik  setiap  semester  bersamaan 

dengan  pertemuan  orang  tua  perserta  didik  dan  sekolah  pada saat 

penerimaan rapor. 

7.  Bertanggung jawab secara formal dan material atau penggunaan dana BOS 

yang diterima. 

8.  Membuat dan menandatangani orm regiter penutupan kas dan berita acara 

pemeriksaan  kas  (BOS-K7b  (register  penutupan  kas)  dan  BOS-K7C 

(berita acara pemerikaan kas). 

9.  Membuat laporan realisasi pengunaan dana BOS triwulan (fomulir BOS- 

K7 ( realisasi jenis anggaran) dan BOS-K7A (rekap penggunaan dana) ) di 

akhir triwulan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan 

disimpan disekolah untuk keperluan monitoring dan audit. 

10.  Memasukan data penggunaan dana BOS setiap triwulan kedalam system 

online melalui  www.bos.kemdikbud.go.id. 

11.  Membuat   laporan  tahunan  yang  merupakan   kompilasi   dari   laporan 

penggunaan dana bos tiap triwulan untuk diserahkan ke Kantor Canag 

Dinas (KCD.5) Dinas pendidikan provinsi Jawa Barat paling lambat 5 

Januari tahun berikutnya. 

12.  Melakukan pembukuan secara tertib (fomulir BOS-K3 (BKU), BOS-K4 

(Buku pembantu kas tunai), BOS-K5 (buku pembantu bank) dan BOS-K6 

(buku pembantu pajak). 

13.  Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. 

14.  Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi 

dari dana BOS ke Kantor Canag Dinas (KCD.5) Dinas pendidikan 
provinsi Jawa Barat. 

15. Menandatangani surat peryataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa 

BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (lampiran format 

BOS-K7 (buku penerimaan barang). 
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Gambar : Flowchart Penerimaan Kas 

Dari  hasil  mewawancarai  penyaluran  dana  BOS  kepada  kepala Sekolah  

penerimaan  dana  BOS  SMK Islam Nurul Ikhwan Selabintana tiap  triwulan. 

Wawancara  tehadap  Bendahara  BOS  Penerimaan  dana  BOS  SMK Islam 

Nurul Ikhwan Selabintana tiap triwulan dimana triwulan pertama (Januari-

Maret) triwulan keIdua (April-Juni), triwulan ke tiga (Juli-September), triwulan 

keempat (Oktober-Desember). Adapun wawancara terhadap Guru penerimaan 

dana BOS  SMK Islam Nurul Ikhwan Selabintana per triwulan sekali, dan 

wawancara kepada  Komite sekolah bahwa peneriman dana BOS SMK Islam 

Nurul Ikhwan Selabintana per triwulan sekali. 

 

Sistem Informasi  Pengeluaran  Kas  Pada  Dana  Bantuan  Operasional 

Sekolah (BOS) Yang Telah Diterima Oleh SMK Islam Nurul Ikhwan 

Selabintana. 

Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen : 

1.  Penerimaan Peserta Didik Baru. 

2.  Pengembangan Perpustakaan. 

3.  Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Dan Ekstrakurikuler. 

4.  Pelaksanaan Kegiatan Asesmen Dan Evaluasi Pembelajaran. 

5.  Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah. 

6.  Pengembangan Profesi Guru Dan Tenaga Kependidikan. 

7.  Pembiayaan Langganan Daya Dan Jasa. 

8.  Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Sekolah. 

9.  Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran. 

10.Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Keahlian. 

11.Penyelenggaraan Kegiatan Dalam Mendukung Keterserapan Lulusan 

Dan/Atau.  

12. Pembayaran Honor. 
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KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian di SMK Islam Nurul Ikhwan Selabintana Sukabumi 

maka dapat diuraikan simpulan yaitu sebagai berikut : 

1. SMK Islam Nurul Ikhwan Selabintana sudah menarapkan sistem informasi 

akuntansi yang baik dan benar terlihat dari tata pengelolaan dana bantuan 

operasional sekolah (BOS) serta pengendalian internalnya untuk mengetahui 

kesalahan-kesalahan serta dapat dikoreksi sebaik mungkin dimana di dalamnya 

meliputi : External Controls, Administrasi Controls, Operasional Controls, 

Document Controls serta Security Controls. 

2. Dalam penerimaan kas nya pada penyaluran dana bantuan operasional sekolah 

(BOS) dilaporkan dalam triwulan sekali bertahap secara berkala supaya 

terjamin keakuratannya. 

3. Sistem informasi pengeluaran kas pada dana BOS di SMK Islam Nurul Ikhwan 

Selabintana menggunakan dana BOS reguler dimana biaya BOS itu 

dipergunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikannya. 

 

SARAN 

1. Pada sistem informasi akuntansi lebih baik ditingkatkan lagi agar dapat 

meningkatkan hasil kualitas yang lebih bagus lagi dalam laporan pengelolaan 

dana bantuan operasional sekolah (BOS). 

2. Dalam penerimaan kas agar laporan keuangannya di tampilkan lebih rinci 

untuk mengetahui berapa ± berapa penerimaan keuangan dari hasil dana 

bantuan operasional sekolah yang di berikan pihak pemerintah. 

3. Pada sistem informasi pengeluaran kas pada dana BOS agar lebih dirincikan 

lagi  untuk mengetahui dipergunakan apa saja dari dana tersebut. 
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