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Bank Perkreditan Rakyat dalam meningkatkan produktivitasnya adalah 
dengan meningkatkan struktur pengendalian intern perusahaan. Berdasarkan 
wawancara dengan pihak Bank Indonesia dan beberapa karyawan Bank 
Perkreditan Rakyat, terdapat kecenderungan pengawas intern merupakan orang 
yang memiliki hubungan yang erat dengan pimpinan BPR, dan pengawas intern 
terdiri atas orang-orang yang tidak kompeten. Karena pentingnya eksistensi 
seorang pengawas intern, menuntut mereka untuk memiliki sikap independensi, 
keahlian profesional, dan pengalaman kerja dalam melaksanakan tugas 
pemeriksaan intern. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh sifat independensi pengawas intern terhadap efektivitas penerapan 
struktur pengendalian intern, pengaruh keahlian profesional terhadap efektifitas 
penerapan struktur pengendalian intern dan pengaruh independensi pengawas 
intern, keahlian profesional terhadap efektivitas penerapan struktur pengendalian 
intern.  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Bank Pengkreditan Rakyat 
mempunyai pengawas intern dan masing-masing BPR-BKK tersebut memiliki 
tiga kepala bagian. Sampel pada penelitian ini adalah pengawas intern yang 
terdapat di Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Pati yang rata-rata memiliki 
tiga orang kepala bagian.Objek penelitian ini adalah independensi dan keahlian 
profesional yang dimiliki pengawas intern terhadap efektivitas penerapan struktur 
pengendalian intern pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Pati. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapat kesimpulan bahwa 
secara parsial independensi pengawas intern berpengaruh signifikan terhadap 
efektivitas struktur pengendalian intern sebesar 82,9%, sedangkan keahlian 
profesional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap struktur pengendalian 
intern dengan koefisien hanya sebesar -12,1 dan secara simultan independensi dan 
keahlian profesional pengawas untern memilki pengaruh signifikan terhadap 
efektivitas pengendalian intern sebesar 80,43%. 

Secara parsial independensi pengawas intern memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap penerapan efektivitas struktur pengendalian intern. Secara 
parsial keahlian profesional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
penerapan efektifitas struktur pengendalian intern dan Independensi pengawas 
intern dan keahlan profesional secara bersama-sama (simultan) memiliki 
kemampuan untuk mempengaruhi efektivitas penerapan struktur pengendalian 
intern dan masih dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 


