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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bhawa, dkk (2014) Vol.4 No.1 yang 

berjudul Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah dasar di seluruh Kecamatan 

Sukasada tahun 2013 berada pada kriteria sangat efektif. Hal tersebut 

dapat dilihat dari perolehan masing-masing indikator, yaitu berdasarkan 

indikator perencanaan dengan kriteria sangat efektif (91%), indikator 

pelaksanaan dengan kriteria sangat efektif (81%), dan indikator 

pertangunggjawaban dengan kriteria sangat efektif (88%).  Metode yang 

digunakan wawancara, kuesioner dan dokumentasi, yang selanjutnya 

dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh  Bhawa, dkk dengan 

penelitian ini adalah data yang dianalisis oleh  Bhawa, dkk merupakan 

data sekolah dasar pada tahun 2013 di Kecamatan Sukasada sedangkan 

penelitian ini menggunakan data sekolah dasar pada tahun 2015 di 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Persamaannya yaitu sama-sama 

meneliti efektivitas pengelolaan dana BOS pada sekolah dasar. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan (2014) Vol.10 No.3 yang berjudul 

Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Perilaku Etis 
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dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada 24 SMP Negeri dan 66 SMP Swasta penerima 

dana BOS di Kota Malang diperoleh hasil yaitu transparansi berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. 

Akuntabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

pengelolaan dana BOS. Partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif 

dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Transparansi yang 

paling dominan mempengaruhi pengelolaan dana BOS. Metode analisis 

yang digunakan regresi linier berganda. Pengambilan data menggunakan  

survei langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner (angket). 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan dengan penelitian 

ini adalah penelitian Fauzan tidak meneliti tentang efektivitas pengelolaan 

dana BOS dan variabel prinsip Good Corporate Governance yang 

digunakan berbeda yakni Fauzan meneliti mengenai transparansi, 

akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kesetaraan 

sedangkan penelitian ini meneliti mengenai akuntabilitas, transparansi dan 

partisipasi. Persamaannya yaitu keduanya meneliti tentang penerapan 

prinsip good corporate governance dalam pengelolaan dana BOS. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Trismanto dan Adiwijaya (2012) yang 

berjudul Tata Kelola Sekolah RSBI serta Dampaknya Terhadap Kepuasan 

dan Loyalitas Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan 

dan loyalitas masyarakat sebagian besar ditentukan oleh transparansi, 

akuntabilitas sekolah, dan faktor-faktor lain seperti, standardisasi 
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internasional, efektivitas dan pendanaan efektivitas akademik di RSBI. 

Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis dengan cara 

studi literatur, observasi responden dan wawancara mendalam serta 

menggunakan alat bantu PLS untuk mempermudah dalam menganalisis 

data. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Trismanto dan 

Adiwijaya dengan penelitian ini adalah penelitian Trismanto dan 

Adiwijaya meneliti sekolah RSBI dan tidak meneliti tentang partisipasi. 

Persamaannya yaitu kedua penelitian menggunakan alat bantu yang sama 

yaitu dengan software PLS dan sama-sama meneliti tentang akuntabilitas 

dan transparansi sekolah. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hariswati (2015) Vol.6 No.1 yang berjudul 

Analisa Akuntabilitas dan Transparansi tentang Implementasi Kebijakan 

Pengelolaan BOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa 

kendala yang menyebabkan pengelolaan dana BOS tidak akuntabel dan 

transparan diantaranya yaitu tidak diatur hak dan kewajiban sekolah swasta 

dalam hal perpajakan. Kedua, skala prioritas tingkat kepentingan 

akuntabilitas antara bendahara dan kepala madrasah mempunyai nilai yang 

berbeda sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Ketiga, implementasi 

transparansi yang sifatnya modern seperti publikasi via website atau call 

center masih kurang. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif 

kuantitatif. Teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara 

mendalam (in depth interview), dan dokumentasi. 
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Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hariswati dengan 

penelitian ini adalah Hariswati tidak menganalisis tentang efektivitas 

pengelolaan dana BOS serta penelitian Hariswati hanya menganalisis 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS sedangkan penelitian 

ini menganalisis akuntabilitas, transparansi dan partisipasi pengelolaan 

dana BOS. Persamaannya yaitu kedua penelitian menganalisis komponen 

yang ada dalam prinsip good corporate governance yaitu akuntabilitas dan 

transparansi. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Teori  Stewardship (Stewardship Theory) 

“Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat 

manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, 

memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan 

sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder” (Kaihatu, 

2006). 

Menurut Helena dan Therese (2005) di dalam teori stewardship, 

manajer akan melakukan upaya demi mendapatkan kepercayaan publik. 

Hal ini didasari pada prinsip bahwa manajer memiliki tanggung jawab 

yang besar untuk mengelola sumber daya yang ada dengan cara yang bijak 

untuk kepentingan masyarakat luas. Para manajer tidak akan bertindak 

untuk kepentingannya sendiri, akan tetapi bertindak untuk kepentingan 

semua pihak, dan mereka (para manajer) percaya, apabila mereka telah 

bertindak untuk kepentingan yang lebih luas, maka secara pribadi 

kebutuhan mereka pun telah terpenuhi. 
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2. Good Corporate Governance (GCG) 

Teori yang terkait dengan corporate governance adalah 

stewardship theory. Stewardship theory memandang manajemen sebagai 

dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan 

publik maupun stakeholder (Kaihatu, 2006). 

Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan 

sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan 

nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder (Monks, 2003). 

Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep good 

corporate governance, (Kaen, 2003; Shaw, 2003) yaitu fairness, 

transparency, accountability, dan responsibility. Keempat komponen 

tersebut penting karena penerapan prinsip good corporate governance 

secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan 

dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang 

mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental 

perusahaan. 

3. Good School Governance (GSG) 

Good   School  Governance   (GSG)  adalah   istilah  lain dari  

Good Corporate Governance (GCG) yang digunakan untuk instansi 

pendidikan khususnya sekolah. Good School Governance (GSG) adalah 

sebuah perangkat pendukung untuk membentuk sebuah sekolah dengan 

tata kelola yang baik. Salah satu bentuk perwujudan dari tata kelola 

sekolah yang baik adalah dengan dibuatnya konsep Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS). Manajemen Berbasis Sekolah adalah model pengelolaan 
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sekolah berdasarkan kekhasan, kebolehan, kemampuan, dan kebutuhan 

sekolah yang dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel, 

berwawasan ke depan, tegas dalam penegakan hukum, adil, egaliter, 

prediktif, peka terhadap asperasi stakeholder, pasti dalam jaminan mutu, 

profesional,  efisien dan efektif, dalam rangka peningkatan mutu (Slamet, 

2006:34). Terdapat tiga prinsip tata kelola sekolah yang baik menurut 

Slamet (2006), yaitu : 

a. Partisipasi 

Partisipasi adalah proses dimana stakeholders (warga sekolah 

dan masyarakat) terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif 

secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan 

keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan atau pengevaluasian pendidikan sekolah (Slamet, 

2006:34). 

b. Transparansi 

Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang yang terkait 

dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil 

pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Transparansi/ 

keterbukaan ini ditunjukkan dalam semua kegiatan yang dilakukan 

sekolah yaitu meliputi pengambilan keputusan, perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang, dan sebagainya (Slamet, 

2006:36).  
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c. Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja 

serta tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki 

hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban (Slamet, 2006:37). Akuntabilitas adalah bentuk 

pertanggungjawaban yang harus dilakukan sekolah terhadap 

keberhasilan program yang telah dilaksanakan. 

4.  Teori Efektivitas 

  Menurut Subagyo (2000) efektivitas adalah kesesuaian antara 

output dengan tujuan yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

H.Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat S. (1994:16) yang 

menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Menurut Richard Steer dalam 

Halim (2001), efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa 

dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum. 

Sedangkan menurut Kurniawan (2005:109), Efektivitas adalah 

kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau 

misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya tanpa adanya tekanan atau 

ketegangan diantara pelaksanaannya. Dari beberapa pendapat di atas 

mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu 

ukuran untuk menilai seberapa jauh kemampuan suatu organisasi dalam 
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mencapai tujuan, yang mana tujuan tersebut sudah ditentukan terlebih 

dahulu. 

5. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

a. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah 

untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan 

pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan 

pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau 

peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, 

air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang 

lembur, transportasi, konsumsi, pajak asuransi, dan lain-lain (Yahya, 

2013). 

Secara umum, komponen utama dalam pembiayaan BOS adalah 

Bantuan Satuan Pendidikan (BSP). Bantuan Satuan Pendidikan (BSP) 

merupakan biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa setiap tahun 

sehingga dapat menunjang proses mengajar sesuai dengan standar 

pelayanan yang telah ditetapkan. Biaya operasional adalah biaya yang 

dikeluarkan tiap siswa per tahun untuk menyediakan sumber daya 

pendidikan yang habis pakai yang digunakan satu tahun atau kurang. 

BSP Operasional mencakup biaya personil dan biaya non personil 

(Dirjen Mandikdasmen, 2009). 

Biaya personil meliputi biaya untuk kesejahteraan, honor guru 

tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT), uang lembur dan 
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pengembangan profesi guru (pendidikan dan latihan diklat guru), 

musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), musyawarah kerja kepala 

sekolah (MKKS), kelompok kerja kepala sekolah (KKKS), kelompok 

kerja guru (KKG), dan lain-lain. Biaya non personil adalah biaya untuk 

penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM), evaluasi penelitian, 

perawatan dan pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan dan 

supervisi (Dirjen Mandikdasmen, 2009). 

b. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan 

beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib 

belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat 

pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan 

(Petunjuk Teknis BOS 2015). 

Secara khusus program BOS SD dan SMP bertujuan untuk: 

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB 

negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap 

biaya operasi satuan pendidikan; 

2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh 

pungutan dalam bentuk apapun, baik  di satuan   pendidikan  negeri 

 maupun swasta; 

3. Meringankan beban biaya operasi satuan pendidikan bagi peserta 

didik di satuan pendidikan swasta. 
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c. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Penggunaan dana BOS di satuan pendidikan harus didasarkan 

pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS 

Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Kesepakatan penggunaan 

dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan satuan 

pendidikan, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan 

standar pelayanan minimal (SPM) dan/atau standar nasional pendidikan 

(SNP) (Petunjuk Teknis BOS 2015). 

Dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan, dapat 

digunakan untuk membiayai komponen kegiatan sebagaimana 

penjelasan berikut: 

1. Pengembangan Perpustakaan 

Prioritas utama adalah membeli buku teks pelajaran untuk 

peserta didik dan pegangan guru sesuai dengan kurikulum yang 

digunakan oleh satuan pendidikan. Sesuai dengan UU No. 43 

Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka penggunaan dana BOS 

untuk pengembangan perpustakaan paling sedikit 5% dari anggaran 

belanja operasi satuan pendidikan. 

2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru 

Semua jenis pengeluaran dalam rangka  penerimaan  peserta 

didik baru (termasuk pendaftaran ulang untuk peserta didik lama). 

3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 

4. Kegiatan Ulangan dan Ujian 
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Kegiatan yang dapat dibiayai adalah kegiatan ulangan 

harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan 

kenaikan kelas dan ujian sekolah. 

5. Pembelian Bahan Habis Pakai  

Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, 

bahan praktikum, buku induk peserta didik, buku inventaris, 

pembelian alat tulis kantor, pembelian alat-alat kebersihan dan alat 

listrik. 

6. Langganan Daya dan Jasa 

Biaya langganan listrik, air, dan telepon termasuk pula 

untuk pemasangan instalasi baru. 

7. Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah 

8. Pembayaran Honorarium Bulanan 

Honorarium yang dapat dibayarkan adalah untuk: 

- Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM); 

- Tenaga administrasi (tenaga yang melaksanakan administrasi 

sekolah termasuk melakukan tugas sebagai operator 

Dapodikdasmen); 

- Pegawai perpustakaan; 

- Penjaga sekolah; 

- Petugas satpam; 

- Petugas kebersihan. 
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Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk membayar 

honor bulanan guru/tenaga kependidikan honorer di satuan 

pendidikan negeri adalah 15% dari total dana BOS yang diterima, 

sementara di satuan pendidikan swasta adalah 30% dari total dana 

BOS yang diterima. 

9. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan 

Dana BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai 

kegiatan yang telah dibiayai oleh pemerintah/pemda. 

10. Membantu Peserta Didik Miskin 

Dana BOS hanya boleh digunakan untuk membantu peserta 

didik miskin yang tidak mendapatkan bantuan sejenis dari sumber 

lainnya, misalnya Program Indonesia Pintar (PIP). 

11. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah 

12. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer 

13. Biaya Lainnya 

Apabila seluruh komponen 1-12 telah terpenuhi 

pembiayaannya, maka dana BOS dapat digunakan untuk keperluan 

lainnya, dimana penggunaan dana ini harus diputuskan melalui 

rapat dengan dewan guru dan komite sekolah. 

d. Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Dana  BOS yang  diterima  oleh  satuan  pendidikan  tidak boleh  

digunakan untuk hal-hal berikut: 

1. Disimpan dengan maksud dibungakan; 
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2. Dipinjamkan kepada pihak lain; 

3. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS 

atau software sejenis; 

4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan 

pendidikan dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding; 

5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD 

Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya; 

6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; 

7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk 

kepentingan pribadi; 

8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; 

9. Membangun gedung/ruangan baru; 

10. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang 

tidak mendukung proses pembelajaran; 

11. Menanamkan saham; 

12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana 

pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar; 

13. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan 

operasi satuan pendidikan, misalnya membiayai upacara 

keagamaan/acara  keagamaan, dan   iuran   dalam  rangka    upacara 

 peringatan hari besar nasional; 

14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ 

pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS 
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yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan; 

15. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas

tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang

telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk

pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang

sudah menjadi tupoksi satuan pendidikan/guru.

C. Perumusan Hipotesis

 Dalam Good School Governance terdapat prinsip-prinsip yang 

mendukung kualitas pengelolaan keuangan sekolah diantaranya yaitu 

akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Prinsip-prinsip Good School 

Governance tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat efektivitas 

pengelolaan keuangan suatu sekolah. Sehingga bila suatu sekolah telah 

menerapkan prinsip Good School Governance dengan baik, maka tingkat 

efektivitas dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya seperti dana BOS 

juga akan mengalami peningkatan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 

dapat disusun hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Penerapan prinsip Good School Governance berpengaruh positif terhadap 

  tingkat efektivitas pengelolaan dana BOS. 
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D. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan penjelasan dari hipotesis, maka dapat disusun kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

Variabel Independen 

Penerapan Good School 

Governance: 

- Akuntabilitas 

- Transparansi 

- Partisipasi 

Variabel Dependen 

Efektivitas Pengelolaan Dana BOS 


