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ABSTRACT 

 
The analysis was performed using the Matrix of the Pearson Correlation Coefficient with the 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver.24.00 program. The subject of this study was 

MTS Al-Khairiyah Cianjur. Based on the results of the analysis, the following conclusions can be 

drawn that the effect of internal control in MTs Al-Khairiyah Cianjur is included in both categories 

based on the maximum line, financial management of BOS funds at MTs Al-Khairiyah Cianjur is 

included in both categories based on the maximum line and the test results obtained the value of the 

matrix of the Pearson Correlation Coefficient rs = 0.820 has a moderate relationship level where the 

results are between 0.8 <0.820 <0.90. It can be concluded that internal control influences the 

financial management of BOS funds. The magnitude of the influence of internal control on financial  

management of BOS funds is 82.0%, while the remaining 18% is influenced by other factors outside 

the model, such as the quality of human resources, facilities and infrastructure and others. There is 

a significant influence on the implementation of internal control on the Financial Management of 

the BOS Fund, which is 82.0%. for that, especially in MTS Al-Khairiyah Cianjur, the subject in this 

study needs to pay attention to the application of Internal Control used, both in understanding its use 

or in terms of knowing the pulse of accounting standards so that in processing financial data can 

produce quality Financial Reports. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini mengkaji tentang pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dana bantuan 

operasional sekolah. Analisis dilakukan dengan menggunakan Matriks Koefisien Korelasi Pearson 

dengan program Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver.24.00. Subjek penelitian ini 

adalah MTS Al-Khairiyah Cianjur. Berdasarkan hasil analisis diketahui pengaruh pengendalian 

internal di MTs Al-Khairiyah Cianjur termasuk kedalam kategori baik berdasarkan garis kontimum,  

pengelolaan keuangan dana BOS di MTs Al-Khairiyah Cianjur termasuk kedalam kategori baik 

berdasarkan garis kontimum dan hasil pengujian didapat nilai Matriks Koefisien Korelasi Pearson 

rs = 0,820 memiliki tingkat hubungan yang sedang dimana hasil berada diantara 0,80 < 0,820 < 0,90. 

Dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana 

BOS. Besarnya pengaruh pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dana BOS sebesar 

82,0%, sedangkan sisanya yaitu 18% dipengaruhi faktor lain diluar model, seperti kualitas SDM, 

sarana dan prasarana serta lainnya. Adanya pengaruh yang sigifikan penerapan pengendalian 

internal terhadap Pengelolaan Keuangan Dana BOS, yaitu sebesar 82,0%. untuk itu khususnya pada 

MTS Al-Khairiyah Cianjur yang menjadi subjek dalam penelitian ini perlu memperhatikan 

penerapan Pengendalian Internal yang digunakan, baik dalam memahami dalam penggunaannya 

ataupun dalam hal mengetahui pulsa standar akuntansi sehingga dalam mengolah data keuangan 

dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas 
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Kata kunci : Pengendalian internal, Manajemen keuangan 

 

PENDAHULUAN 

 

Sekolah menempati posisi yang paling penting dalam penentuan penggunaan dana 

BOS, karena sekolah merupakan instansi yang terkait langsung dengan pengelolaan dana. 

Menurut ketentuan, dana BOS dikelola oleh kepala sekolah dan guru atau tenaga 

administrasi yang ditunjuk sebagai bendahara BOS. Sekolah boleh menggunakan dana 

BOS tersebut untuk beberapa jenis pengeluaran sesuai juklak program dan berdasarkan 

Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah ( RAPBS ) yang disusun oleh sekolah dan 

Komite Sekolah. Sekolah juga akan membentuk karakter dan kepribadian siswa. Tujuan 

dari sekolah adalah mengajar kan anak untuk menjadi anak yang mampu memajukan 

bangsa. Sekolah menjadi sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa di bawah 

pengawasan guru. Siswa dapat dikatakan maju atau tidak terlihat dari proses pendidikan di 

sekolah. Proses pendidikan dapat mendukung kualitas sekolah. Oleh karena itu, kualitas 

sekolah perlu diperhatikan agar dapat menciptakan proses belajar mengajar yang kondusif. 

Pengelolaan BOS yang baik akan mampu membantu ketercapaian dari program BOS dan 

sekolah dapat memanfaatkan dana BOS untuk meningkatkan kualitas sekolah yang efektif 

dan efisien. Kesalah pemahaman pengelolaan BOS dari prosedur pengelolaan, 

penggunaan, dan sasaran dana BOS dapat menyebabkan ketidak sesuaian dengan petunjuk 

teknis penggunaan dana BOS. 

Pengendaalian internal sekolah / lembaga merupakan salah satu fungsi utama dari 

sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu sistem informasi akuntansi harus dapat 

menunjang pengendalian internal yang diterapkan oleh lembaga, sistem informasi 

akuntansi akan mencatat seluruh aktifitas lembaga secara otomatis sehingga kepala sekolah 

akan memperoleh laporan-laporan yang bermanfaat untuk menilai efisiensi lembaga, 

menetapkan kebijakan - kebijakan dan mengambil keputusan.  Penelitian ini dimaksudkan 

untuk menilai hingga sejauh mana pengaruh pelaksanaan pengendalian internal sekolah 

terhadap prosedur pengelolaan keuangan dana BOS dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah pelaksanaan pengendalian internalnya efektif, efisien dan dapat di pertanggung 

jawabkan. 

 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Akuntansi 

Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, 

mengelola dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan 

keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah 

dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi berasal dari 

kata asing accounting yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau 

mempertanggung jawabkan. Sugiri dan Riyono (2015 : 1), akuntansi didefinisikan sebagai 

suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, khususnya 

yang berkaitan dengan keuangan.  Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi 

ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak - pihak yang berkepentingan. 

Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan. 

 

Pengendalian Internal 

Menurut Nainggalon (2005 : 193) sistem pengendalian intern merupakan suatu 

rangkaian dari kebijakan – kebijakan dan prosedur – prosedur yang diciptakan untuk 

memberikan jaminan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi. Menurut Mulyadi 
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(2011:164) Unsur Pokok Sistem Pengendalian Internal adalah: struktur organisasi yang 

memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas; sistem wewenang dan prosedur 

pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, hutang, 

pendapatan dan biaya; praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi; karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawab. 

Menurut Mulyadi (2010 : 173) Prosedur pengendalian intern terbagi menjadi 

beberapa kelompok. Pertama adalah otorisasi atau pengesahan atas suatu transaksi 

merupakan fungsi yang dijalankan dengan tujuan bahwa untuk suatu transaksi yang akan 

menimbulkan pengeluaran dana yang dimiliki sudah diketahui oleh pihak - pihak yang 

berwenang.  Kemudian pemisahan tugas, pemisahan tugas diperlukan untuk mencegah 

suatu urutan perkerjaan yang dilakukan dalam satu tangan, sehingga dapat mencegah 

kemungkinan - kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan tugas.  

Selain itu, perancangan dan penggunaan dokumen yang memadai juga merupakan prosedur 

pengendalian intern, dokumentasi yang memadai diperlukan untuk mendukung suatu 

tindakan dalam kegiatan sehari - hari yang membawa akibat pembuktian terhadap ketaatan 

terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Pengendalian secara fisik atas penggunaan aktiva, 

pengendalian terhadap fisik fasilitas yang dimiliki dengan umur ekonomis terhadap aset 

yang dimiliki oleh perusahaan. Terakhir adalah pengecekan secara bebas atas pelaksanaan 

dan penilaian yang semestinya atas jumlah yang dicatat. 

 

Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan 

pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program 

wajib belajar” (Kemendikbud, 2015 : 2). Secara umum program BOS bertujuan untuk 

meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan bermutu, serta berperan 

dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah - sekolah 

yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada 

sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM. 

Sasaran program dana BOS yaitu semua sekolah SD / SDLB, SMP / SMPLB / 

SMPT, dan SD - SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di 

Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata 

dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) (Kemendikbud, 2015 : 3).  

Penggunaan dana BOS yakni membiayai komponen kegiatan kegiatan seperti 

pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik, kegiatan 

pembelajaran dan ekstrakulikuler peserta didik, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian 

bahan - bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah / rehab ringan 

sanitasi sekolah, pembayaran honorarium guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, 

pengembangan profesi guru, membantu peserta didik miskin yang belum menerima 

bantuan program lain seperti KIP, (Kartu Indonesia Pintar), pembiayaan pengelolaan BOS, 

pembelian dan perawatan perangkat komputer (Kemendikbud, 2015 : 28). 

 

 

METODOLOGI 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus 

yang bersifat deskriptif digunakan untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal 

terhadap pengelolaan dana BOS pada Sekolah MTs Al-Khairiyah. Populasi dalam 

penelitian ini adalah dewan guru dan karyawan MTs Al - Khairiyah Cianjur dengan total 

sebanyak 35 orang, dengan rincian sampel yaitu 27 orang dewan guru dan karyawan, 5 

orang TU dan staf TU, serta 3 orang operator. 
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Didalam penelitian ini data primer diperoleh melalui kuesioner yang ditunjukan 

kepada pihak – pihak yang berkepentingan untuk mengetahui sisterm pengendalian internal 

yang diterapkan di MTs Al – Khairiyah Cianjur dan wawancara langsung kepada pihak 

yang bersangkutan. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen – dokumen 

pengelolaan keuangan dana BOS. 

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

melalui studi kepustakaan serta studi lapangan dengan wawancara, observasi, dan 

kuesioner. 

 

Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalah atau kesahihan 

suatu alat ukur (Riduwan dan Kuncoro, 2011:2016). Validitas ini menunjukkan seberapa 

baik suatu alat ukur atau instrumen yang dibuat mengukur konsep tertentu yang ingin 

diukur. Alat yang andal atau shahih akan mempunyai validitas yang tinggi, begitu pula 

sebaliknya. Untuk menguji validitas alat ukur atau instrumen penelitian, terlebih dahulu 

dicari nilai (harga) korelasi dengan menggunakan rumus koefisien korelasi product 

moments pearson sebagai berikut (Riduwan dan Kuncoro, 2011:217). 

 

Uji Reliabilitas 

Untuk menguji reabilitas atau keandalan alat ukur atau instrumen dalam penelitian 

ini digunakan koefisien Alpha Cronbach. Tujuan Perhitungan koefisien andalan adalah 

untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban responden. Keterangan pengujian 

reliabilitas instrumen : 

- Jika rhitung > rtabel, maka item pertanyaan dinyatakan reliabel 

- Jika rhitung < rtabel, maka item pertanyaan dinyatakan tidak reliabel 

Uji reliabilitas dilakukan terhadap alat ukur berupa kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian ini pada variabel pengendalian internal terhadap pengelolaan dana bantuan 

Operasional sekolah (BOS). Uji reliabilitasi terhadap variabel penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan bantuan alat pengolahan data softwere SPSS Ver.24. 

 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan koefisien 

korelasi pearson. Langkah selanjutnya untuk dapat menarik kesimpulan diterima atau 

ditolaknya hipotesis yang diajukan serta untuk mengetahui apakah penelitian yang 

dilakukan berlaku untuk di masa yang akan datang, dilakukan dengan menggunakan 

distribusi uji t dengan a sebesar 0,05 (5%) dengan tingkat keyakinan 0,95 (95%). Angka 

ini dipilih karena memang yang lazim digunakan untuk penelitian bidang sosial dan 

ekonomi. Persamaan uji t yang digunakan menurut Sugiyono (2012 : 116) adalah sebagai 

berikut Uji T dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel bebas yang lain tidak 

berubah.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Penelitian 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

Sebelum data hasil penelitian dianalisis lebih lanjut, terlebih dahulu diuji validitas 

dan reliabilitasnya untuk menguji apakah alat ukur yang digunakan berupa butir item 
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pernyataan yang diajukan kepada responden telah mengukur secara cermat dan tepat apa 

yang ingin diukur pada penelitian ini. 

 

a. Hasil Pengujian Validitas 

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang 

dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Uji reliabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan Cronbach’s Alpha (a), dimana suatu instrumen dapat 

dinyatakan handal (reliable) bila a > 0,60. Dibawah ini disajikan hasil perhitungan uji 

reliabilitas dalam bentuk tabel masing-masing variabel (variabel X dan Variabel Y).  

 

Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel 

dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dengan 

menggunakan SPSS 24, diperoleh hasi regresi Pengaruh Pengendalian Internal terhadap 

Pengelolaan Keuangan Dana BOS. 

 

Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam memvariasi variabel dependen. Dengan menggunkan SPSS 24, 

diperoleh hasil analisis koefisien determinasi (R2) Pengaruh Pengendalian Internal terhadap 

Pengelolaan Dana Keuangan BOS seperti pada tabel dibawah ini : 

Diketahui angka R sebesar 0,906 atau 90,6% artinya korelasi antara variabel Pengendalian 

Internal dengan Pengelolaan Keuangan Dana BOS terjadi hubungan yang erat karena nilai 

R mendekati 1. Dari pengujian tersebut juga dapat dilihat besarnya R square menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

KD = (r)2 x 100% 

KD = (0,906)2 x 100% 

KD = 0,820 

Hal ini berarti Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Dana 

BOS dengan besar pengaruh 0,820 atau 82,0%. Dengan demikian tinggi rendahnya 

efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana BOS dipengaruhi oleh efektivitas Pengendalian 

Internal sebesar 82,0% sedangkan sisanya 18% dijelaskan faktor lain diluar model. 

 

Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui apakah Pengendalian Internal berpengaruh secara signifikan 

terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, maka dapat 

dilakukan suatu perbandingan antara thitung dengan ttabel yang terdapat pada tabel 

distribusi t. Adapun taraf nyata yang digunakan adalah a = 0,05 dengan derajat kebebasan 

(degree of freedom) df = n-2. 

a. Jika thitung > t-tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya ada hubungan 

antara Penerapan Pengendalian Internal dengan Pengelolaan Keuangan Dana 

BOS. 

b. Jika thitung < t-tabel maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak. Artinya tidak ada 

hubungan antara Penerapan Pengendalian Internal dengan Pengelolaan Keuangan Dana 

BOS.  Dari pengujian diatas didapat nilai thitung 38,87 > 2,042 ttabel dengan kata lain 

dapat ditarik kesimpulan bahwa ada Pengaruh antara Pengendalian Internal terhadap 

Pengelolaan Keuangan Dana BOS, yang berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

Pembahasan 
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Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis melakukan pembahasan 

mengenai Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan 

Dana BOS MTs Al-Khairiyah Cilaku Cianjur sebagai berikut : 

Penerapan pengendalian internal di bagian Pengelolaan Keuangan Dana BOS 

Penerapan pengendalian internal adalah serangkaian prosedur mulai dari proses 

pengumpulan data, pencatatan, pengihktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam 

rangka pertanggung jawaban pelaksanaan perusahaan yang dapat dilakukan secara manual 

atau menggunakan aplikasi komputer. Pengendalian Internal di Mts Al-Khairiyah Cianjur 

mengacu pada pedoman umum Pengendalian Internal. Pedoman umum pengendalian 

internal diatur dengan kebijakan lembaga berkaitan dengan akuntansi keuangan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Sekolah MTs Al-Khairiyah 

Cianjur, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pengendalian internal di Sekolah 

MTs Al-Khairiyah Cianjur termasuk ke dalam katagori baik. Hal itu terlihat dari tanggapan 

responden mengenai Pengendalian Internal yang terbagi ke dalam 2 indikator yang terdiri 

dari : 

a. Pengendalian Umum 

Penerapan Pengendalian Umum harus sesuai dengan pengendalian Internal. 

Karena Pemngendalian Umum merupakan pedoman bagi akuntansi pemerintahan. 

Berdasarkan garis kontimum, Jumlah skor total tanggapan responden tentang Pengendalian 

Umum dengan Pengendalian Internal dari 6 pernyataan diperoleh total skor akrual 838 dan 

total skor ideal 1050 dengan persentase 79,8% dan rata-rata skor sebesar 4,0. Dalam 

pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam kategori baik. 

Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden 

tentang pengendalian umum dengan pengendalian internal adalah sangat baik. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa penerapan pengendalian umum di Sekolah MTs Al-khairiyah sudah 

sesuai dengan Pengendalian Internal. 

b. Pengendalian Aplikasi 

Pengendalian Aplikasi harus didasarkan pada kesesuaian dengan Pengendalian 

Internal. Berdasarkan garis kontimum pada Gambar 4.2, jumlah skor total tanggapan 

responden tentang pengendalian aplikasi berdasarkan pengendalian internal yang berlaku 

umum 3 pertanyaan diperoleh total skor akrual 4123,9. Dalam pengklasifikasian jumlah 

skor tanggapan responden termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan pengklasifikasian 

ini, maka dapat diartrikan bahwa tanggapan responden tentang pengendalian aplikasi 

berdasarkan pengendalian internal yang berlaku umum adalah baik. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa pengendalian aplikasi pada MTs Al-Khairiyah Cianjur sudah sesuai dengan 

pengendalian internal.  

Berdasarkan garis kontimum jumlah skor total tanggapan responden tentang 

Pengendalian Umum secara total dari 9 pertanyaan diperoleh rata-rata skor sebesar 4,0. 

Dalam pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam kategori baik. 

Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden 

tentang Pengendalian Internal adalah baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa Laporan 

Keuangan yang dibuat oleh MTs Al-Khairiyah Cianjur sudah memenuhi kriteria 

Pengendalian Internal. 

4. Pengelolaan Keuangan Dana BOS 

Karekteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang 

perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di MTs Al- Khairiyah Cianjur, dapat 

disimpulkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan keuangan dana BOS termasuk 

kedalam kategori baik. Hal ini terlihat dari tanggapan responden mengenai pengelolaan 

keuangan dana BOS yang terbagi ke dalam 2 indikator yang terdiri dari : 

a. Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) 
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Berdasarkan garis kontinum pada gambar 4.4, jumlah skor total tanggapan responden 

tentang pengendalian umum dengan pengendalian internal dari 6 pertanyaan diperoleh total 

skor akrual 795 dan total skor ideal 1050 dengan persentase 75,7% dan rata-rata skor 

sebesar 3,8. Dalam pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam 

kategori baik.  

b. Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived ease of use) 

Berdasarkan garis kontinum jumlah skor total tanggapan responden tentang optimalisasi 

proses belajar mengajar, dari 6 pertanyaan diperoleh total skor akrual 785 dan total skor 

ideal 1050 dengan persentase 74,8% dan rata-rata skor sebesar 3,7. Dalam 

pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam kategori baik. 

5. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Dana BOS 

Berdasarkan pengujian hipotesis mengunakan model statistika uji t, yaitu dengan 

membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Dapat dilihat pada pengujian hipotesis di atas 

taraf nyata yang digunakan adalah a = 0,05 dengan derajat kebebasan (degree of freedom) 

df = n-2 menunjukkan nilai t-hitung sebesar 38,87, sedangkan untuk nilai ttabel sebesar 

2,042 jika dilihat dari hasil perbandingan nilai thitung dan ttabel , maka nilai thitung 

sebesar 38,87 > nilai ttabel = 38,87. Dengan kata lain, apabila nilai thitung lebih besar dari 

nilai ttabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengendalian Internal memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Dana BOS. Hal ini mengandung arti 

bahwa Ho ditolak atau Ha diterima. 

Sistem pengendalian internal merupakan elemen yang sangat penting dalam 

pengelolaan lembaga dan merupakan dasar bagi kegiatan operasional lembaga yang aman, 

sehat dan dapat berkembang secara wajar. Hasil temuan penelitian yang dilakukan di MTs 

Al-Khairiyah Cianjur ini menunjukkan hasil yang sama bahwa pengendalian internal 

mempengaruhi pengelolaan keuangan dana BOS. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan 

sebelumnya yang menyebutkan bahwa pengendalian internal yang baik akan menghasilkan 

laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

dengan adanya penerapan pengendalian internal maka akan lebih mempermudah dalam 

mengelola data keuangan dan berkerja sesuai dengan standar akuntansi yang diterapkan 

pada sistem akuntansi keuangan tersebut, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan 

memiliki kualitas yang baik. Namun hal ini juga harus didukung dengan sumber daya 

manusia yang baik agar mampu mengoperasikan dan memahami sistem akuntansi 

keuangan yang digunakan dalam pengelolaan keuangan dana BOS. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Pengendalian Internal terhadap terhadap 

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Variabel penelitian yang 

digunakan adalan variabel dependen, yaitu pengelolaan dana BOS, sedangkan variabel 

independen yang digunakan adalah Pengaruh Pengendalian Internal. Analisis dilakukan 

dengan menggunakan Korelasi Pearson dengan program Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) Ver. 24.00. 

Subjek penelitian ini adalah Karyawan MTs Al-Khairiyah Cianjur. Total Kuisioner 

yang diolah sebanyak 35 kuisioner. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Metode 

Analisis Korelasi Pearson dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada MTs Al-Khairiyah Cainjur, dapat 

disimpulakan bahwa gambaran penerapan pengendalian internal di MTs Al-Khairiyah 

Cianjur termasuk dalam katagori baik. Baiknya penerapan pengendalian internal dapat juga 
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dilihat dari tanggapan responden mengenai penerapan pengendalian internal yang terbagi 

ke dalam 2 indikator yang terdiri dari 9 pernyataan. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada MTs Al-Khairiyah Cianjur, dapat 

disimpulkan bahwa gambaran Pengelolaan keuangan dana BOS di MTs Al-Khairiyah 

termasuk kedalam katagori baik. Hal itu terlihat dari tanggapan responden pengelolaan 

keuangan dana BOS yang terdiri dari 2 indikator yang terbagi ke dalam 12 pernyataan. 

3. Berdasarkan hasil pengujian koefisien korelasi pearson, nilai koefisien ini menunjukan 

bahwa nilai rs = 0,820 memiliki tingkat hubungan yang sedang dimana hasil berada 

diantara 0,80 < 0,820 < 0,90. Sedangkan berdasarkan hasil uji perbandingan nilai thitung 

dan ttabel didapat nilai thitung sebesar 38,87 dimana ttabel 2,042, sehingga thitung 38,87 

> 2,042 ttabel. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Internal 

di Mts Al-Khairiyah berpengaruh dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana 

BOS. 

Besarnya Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Keuangan Dana BOS yaitu 

sebesar 82,0% sedangkan sisanya yaitu 18% dipengaruhi faktor lain diluar model, seperti 

kualitas SDM, sarana dan prasarana serta lainnya. 
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