
BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek penelitian 

 Objek penelitian merupakan sumber utama dari data penelitian yaitu 

memiliki data-data dari variabel-variabel yang diteliti. Objek penelitian pada 

penelitian ini adalah Peranan Controller  Atas Pemberian Kredit dalam Upaya 

Menekan Kredit Macet pada perusahaan manufaktur pemintalan benang di PT. 

Hasasi International Bandung. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai bagaimana aktivitas dari bagian kredit dalam melakukan tugas dan 

tanggung jawabnya serta peran controller dalam melakukan tugas dan tanggung 

jawabnya. Penelitian ini dilakukan dengan menitikberatkan pada judul yang 

dipilih penulis. 

 

3.2 Gambaran Umum Perusahaan 

 Perusahaan PT. Hasasi International ini bergerak dibidang pemintalan 

benang dengan memproduksi sekitar 15.000 MT per tahun. Benang pintal itu 

sendiri merupakan benang yang tersusun dari serat pendek/stapel, yang dibuat 

dengan cara menarik serat-serat tersebut sedikit demi sedikit, kemudian diberi 

antihan/pilinan sehingga menjadi suatu untaian yang bersambungan. Benang 

pintal dapat dibuat dengan menggunakan alat kincir atau mesin pintal, dan 

hasilnya berupa benang tunggal atau single yarn. Pada pembuatan benang pintal 

selalu dilakukan pemberian antihan atau pilinan pada serat dengan maksud agar 

serat-serat menjadi satu kesatuan yang kompak sehingga memberikan kekuatan 

pada benang. Jumlah antihan pada benang pintal biasanya dinyatakan dalam 

antihan atau twist per inchi (Tpi), dan ini akan berpengaruh pada karakter/sifat 

fisika benang.  

 Selain Benang Pintal PT. Hasasi International juga memproduksi Benang 

gintir (Ply Yarn) Benang gintir adalah benang yang terdiri dari dua atau lebih 

benang tunggal dan digintir satu sama lain. Tujuan dari pembuatan benang gintir 

antara lain untuk mendapatkan benang yang lebih kuat, membuat benang yang 



mempunyai sifat tertentu, mendapatkan benang dengan diameter yang lebih besar, 

membuat benang hias, dan untuk mendapatkan benang yang lebih rata. Terdapat 

bermacam cara penggintiran benang berhubungan arah antihan benang tunggal 

dan arah gintiran kumpulan benang tunggalnya. Sifat benang gintir dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu jumlah gintiran yang diberikan, arah antihan benang 

tunggal pembentuknya, kehalusan serat pembentuk dan kehalusan benang 

pembentuknya. Jika arah gintiran berlawanan dengan arah antihan benang 

tunggalnya, maka akan diperoleh benang gintir yang lembut. Sebaliknya jika arah 

gintiran sama dengan arah antihan benang tunggalnya, maka akan diperoleh 

benang gintir yang keras. Makin halus serat atau benang pembentuk, semakin 

fleksibel benang gintir yang dihasilkan. 

Beberapa contoh benang gintir adalah sebagai berikut. 

a.   Benang border.  

Benang bordir umumnya dibuat dari benang kapas yang bermutu baik. 

Setelah penggintiran, benang dibakar bulunya dan di-merser. Juga dapat 

dibuat dari sutera, linen dan serat sintetis. Penggintiran dilakukan terhadap 2 

helai sampai 6 helai benang. 

b.  Benang rajut  

Proses penggintiran benang rajut dilakukan dengan cara kering, dimana 

jumlah gintiran per-inchi-nya rendah. 

c.  Benang krep  

Penggintiran benang keras, dan jumlah gintiran per inchi cukup tinggi. 

Penggintiran dilakukan searah dengan arah antihan benang tunggalnya. 

Dibuat dari benang kapas, sutera atau rayon. 

d.  Benang lace 

Benang ini dibuat dari benang kapas tunggal yang halus, dari serat panjang 

yang dibakar bulunya. Benang tunggal yang digunakan umumnya di atas 

Ne1 60. 

e.  Benang untuk kain voile 

Dibuat dari benang gintir yang mempunyai konstruksi dan mutu seperti 

benang krep, tetapi tidak mengeriting. Dibuat dari benang wool sisir atau 



benang kapas yang bermutu baik, yang mana bulunya dibakar. Umumnya 

terdiri dari dua helai benang tunggal yang digintir dengan arah sama dengan 

arah antihan benang tunggalnya. 

f. Benang merser 

Benang merser dibuat dari dua helai benang kapas tunggal yang digintir. 

Benang merser yang kuat diperoleh dari benang tunggal serat kapas yang 

cukup panjang yang telah mengalami proses penyisiran dan pembakaran 

bulu. Jumlah antihan benang tunggal dan jumlah gintirannya cukup rendah, 

dengan arah gintiran berlawanan arah dengan arah antihan benang tunggal. 

Benang gintir dilakukan pengerjaan merser dengan cara melewatkan benang 

tersebut kedalam larutan soda kaustik sekitar 32% pada suhu 10-18 oC 

sambil diregangkan. 

  

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 

dengan pendekatan studi survey. Menurut Indrianto dan Supomo (2002: 26) 

menyatakan bahwa “Penelitian Deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-

masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi”. 

 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan survey. Menurut Nasir 

(1998: 65) menyatakan bahwa “pendekatan survei adalah penelitian yang 

diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari 

keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi atau 

politik dari suatu kelompok atau suatu daerah”. Menurut Masri Singarimbun 

(1995: 3) “Pendekatan survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu 

poplasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok”. 

 Penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan 

hubungan antara variabel berdasarkan data dan informasi yang sesuai dengan 

sifat, permasalahan dan tujuan dilakukannya penelitian. Dari data dan informasi 

yang dikumpulkan penulis melakukan berbagai analisa untuk mencapai 

kesimpulan. Analisa dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan metode statistik yang relevan untuk menguji hipotesis. Untuk itu, 



ditempuh serangkaian langkah yang dimulai dari operasionalisasi variabel, 

metode pengumpulan data, penentuan populasi dan sampel, rancangan pengujian 

hipotesa. 

 

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan: 

1. Penelitian lapangan (field research) yaitu dengan melakukan peninjauan 

secara langsung objek penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data 

primer (diperoleh langsung dari perusahaan) dengan cara: 

a. Observasi, langkah ini berupa pengamatan secara langsung pada objek 

penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. 

b. Penyebaran kuesioner yang berisi peranan controller  atas pemberian kredit 

dan upaya menekan kredit macet kepada pihak-pihak yang berwenang untuk 

memperoleh data-data yang diperlukan. 

c. Wawancara dengan pejabat perusahaan yang terkait dan responden yang 

diteliti sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan 

dengan kuesioner untuk melengkapi data-data yang diperlukan. 

2. Penelitian kepustakaan (library research), penelitian ini dilakukan untuk 

mendapatkan data sekunder yang digunakan sebagai landasan teoritis masalah 

yang diteliti. 

 

Berdasarkan  penerapkan kedua teknik pengumpulan data tersebut penulis dapat 

memperoleh perbandingan antar teori dengan praktik sebenarnya dilapangan 

untuk mendukung pengujian hipotesis yang telah diajukan untuk menarik 

kesimpulan. 

 

3.3.2 Penetapan Populasi dan Sampel 

 Menurut (Andi Supangat, 2003: 3) “Populasi adalah sekumpulan objek 

yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian atau penelaahan dengan cirri 

mempunyai karakteristik yang sama”. Populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawan departemen keuangan di perusahaan PT. Hasasi International Bandung. 



 Adapun yang dimaksud dengan sampel menurut Andi Supangat (2003: 3) 

“Sampel yaitu bagian dari populasi untuk dijadikan sebagai bahan penelaahan 

yang diambil dari populasi tersebut yang dapat mewakili (representatif) terhadap 

populasinya”. Sampel dari penelitian ini adalah sebagian karyawan departemen 

keuangan PT. Hasasi International Bandung.  

 Untuk menentukan sampel yang akan digunakan maka penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling. Menurut Sugiyono (2003: 61) 

“metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu yang digunakan untuk mewakili populasinya”. Hal ini dilakukan karena 

adanya kendala tenaga, waktu dan dana, serta kemampuan yang dimiliki oleh 

penulis. 

 

3.3.3 Operasionalisasi Variabel 

 Berdasakan judul yang dipilih yaitu “Peranan Controller Atas Pemberian 

Kredit Dalam Upaya Menekan Kredit Macet”, maka dalam penelitian ini 

mempunyai dua variabel, yaitu: 

3. Peranan controller atas pemberian kredit sebagai independent variable (x) 

atau variabel bebas, yaitu suatu variabel yang keberadaannya tidak 

dipengaruhi oleh variabel lain, sebalinya variabel ini mempengaruhi 

variabel lainnya. 

4. Upaya menekan kredit macet sebagai dependent variable (y) atau variabel 

terikat, yaitu variabel yang keberadaannya merupakan sesuatu yang 

dipengaruhi atau diahsilkan oleh independent variable atau variabel bebas. 

Teknik pengukuran yang digunakan untuk mengubah data-data kualitatif 

yang diperoleh dari jawaban kuesioner menjadi suatu urutan data kualitatif 

adalah dengan menggunakan skala ordinal. Skala ordinal digunakan untuk 

mengukur sikap dan pendapat. 

Menyusun kuesioner harus ditetapkan terlebih dahulu variabel-variabel 

persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indicator variabel. Kemudian indicator tersebut 



dijadikan tolak ukur untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa 

pertanyaan dan peryataan. Variabel dan skala pengukuran disajikan pada tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 

Variabel dan Skala pengukuran 

Variabel Indicator  

variabel 

Sub indicator Skala Instrument 

Variabel  

Independen : 

Peranan 

controller 

atas 

pemberian 

kredit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

Dependen : 

Upaya 

menekan 

kredit macet 

 

1.Komponen 

   Struktur 

   controller 

 

 

 

2.Fungsi dari 

   Controller 

 

 

 

 

 

3.Prosedur 

   Kredit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usaha 

menekan 

kredit macet 

1.Lingkungan controller 

2.Informasi dan komunikasi 

3.Aktivitas controller 

4.Perkiraan resiko 

5.Pemantauan 

 

1.Perencanaan 

2.Pengendalian  

3.Pelaporan 

4.Akuntansi 

5.Tanggung jawab utama 

   Lainnya 

 

1.Permohonan kredit 

2.Penyidikan dan analisa 

   kredit 

3.Penolakan permohonan 

   kredit 

4.Persetujuan kredit dan 

   perjanjian kredit 

5.Pencairan fasilitas kredit 

6.Pelunasan fasilitas kredit 

 

Pembinaan dan  

penyelamatan kredit 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

Sumber : Amir Abadi Yusuf (1997:261). 

 



Menurut Sugiyono (2004:32) “Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan”. Untuk 

mengukur variabel independen dan dependen ini dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner. 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

member suatu rangkain pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab. Dalam penelitian ini respondennya adalah karyawan bagian 

keuangan PT. Hasasi International Bandung. 

 

3.3.4 Teknik Pengembangan Instrumen 

 Instrument penelitian merupakan alat untuk menghimpun data penelitian. 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian terdiri dari dua jenis yaitu: 

1. Data primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan cara mengadakan 

observasi, kuesioner dan wawancara yang merupakan hasil dari laporan. 

Data primer pada umumnya digunakan untuk membuktikan hipotesis dan 

berupa data kualitatif yang diperoleh dari jawaban kuesioner menjadi 

suatu urutan data kuantitatif. 

2. Data sekunder 

Merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data 

sekunder dapat diperoleh melalui media lain yang bersumber pada kajian 

buku-buku perpustakaan atau data-data dari perusahaan. 

Pada penelitian survey, penggunaan kuesioner merupakan hal yang pokok 

untuk pengumpulan data. Kuesioner merupakan suatu metode pengumpulan data 

yang dilakukan dengan jalan menyebarkan suatu daftar pernyataan berupa 

formulir isian kepada sejumlah responden yang bertujuan mendapatkan jawaban 

yang tertulis. 

 Pengumpulan data yang berasal dari kuesioner berasal dari variabel 

independen dan variabel dependen yang dikembangkan dalam bentuk pernyataan 

khusus, dimana penyataan khusus berhubungan dengan peranan controller atas 



pemberian kredit dan upaya untuk menekan kredit macet. Dengan menggunakan 

variasi jawaban yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Setiap item dari kuesioner 

tersebut memiliki 5 (lima) jawaban dengan masing-masing nilai yang berbeda, 

dalam menentukan nilai atau skor kuesioner penulis menggunakan skala linkert. 

 Skala linkert merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan 

dalam menentukan skor. Cara pengukuran skala linkert adalah responden 

memberikan jawaban atas pernyataan-pernyataan, dimana responden harus 

memilih salah satu jawaban yaitu jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-

ragu (RR), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Jawaban-jawaban 

tersebut diberi skor dari 1 sampai dengan 5. Berdasarkan pernyataan diatas, maka 

penulis menetapkan nilai-nilai jawaban sebagai berikut : 

 Sangat Setuju  = 5 

 Setuju   = 4 

 Ragu-ragu  = 3 

 Tidak Setuju  = 2 

 Sangat Tidak Setuju = 1 

Dalam penelitian ini responden tersebut adalah para Manajer bagian keuangan dan 

para staff bagian keuangan PT. Hasasi International Bandung. 

 

3.3.5 Pengujian Instrumen 

 Perlu dibedakan antara hasil penelitian yang valid dan reliabel dengan 

instrument yang valid dan reliabel. Hasil penelitian yang valid bila terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek penelitian yang diteliti. Selanjutnya hasil penelitian yang reliabel, bila 

terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda.  

Instrument yang valid berarti digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid. Suatu pernyataan dikatakan valid jika pernyataan tersebut 

mampu mengungkapkan apa saja yang hendak diukur. Pengujian reliabilitas 

(keandalan) merupakan pengujian setelah pengujian validitas dan hanya dilakukan 

pada pernyataan-pernyataan yang valid. Berdasarkan hasil pengolahan data yang 



dilakukan oleh peneliti, semua item pernyataan menunjukkan data yang reliabel 

artinya data tersebut mempunyai korelasi yang tinggi. 

 

3.3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Ada dua syarat penting yang berlaku pada sebuah kuesioner yaitu 

mengharuskan sebuah kuesioner diuji validitas dan reliabilitas. Uji validitas 

dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang 

ingin diukur, sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu 

hasil pengukuran relative konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau 

lebih. Dalam penelitian ini pengajuan validitas dan instrument atau kuesioner 

dilakukan perhitungan korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor 

total dengan menggunakan rumus tehnik korelasi Product Moment menurut 

Riduwan (2004:1101) yaitu : 
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dimana : 

r = Koefisien Korelasi Pearson  

x = Jumlah Skor Item 

y = Jumlah Skor Total (seluruh item) 

n = Banyak data 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

a. Jika r hitung > r tabel maka pernyataan dianggap valid 

b. Jika r hitung < r tabel maka pernyataan dianggap tidak valid 

Menurut Riduwan (2004:113) “Pengujian reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan teknik belah dua genap ganjil, dimana penelitian dilakukan dengan 

mengelompokkan skor bernomor ganjil, sebagai belahan pertama dan kelompok 

skor butir genap sebagai belahan kedua”. Rumus yang digunakan adalah rumus 

Spearman Brown yaitu : 
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Dimana : 

rs = koefisien reliabilitas seluruh item  



rb =korelasi Product Moment antara belahan (genap-ganjil) atau (awal-akhir) 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

a. Jika r hitung > r tabel maka pernyataan dianggap reliabel 

b. Jika r hitung < r tabel maka pernyataan dianggap tidak reliabel. 

 

3.3.7 Pengujian Hipotesis 

 Langkah pertama dalam prosedur pembuatan keputusan adalah 

menyatakan hipotesis nol (Ho). Hipotesis nol adalah suatu hipotesis yang 

menyatakan tidak adanya perbedaan. Apabila ditolak, maka hipotesis alternatif 

(Ha) dapat diterima. Hipotesis yang akan diuji sebagai berikut:  

1. Peranan Controller atas Pemberian Kredit sebagai variabel Independen 

dengan notasi X. 

2. Upaya Menekan Kredit Macet sebagai variabel Dependen dengan notasi 

Y. 

3.3.8. Pemilihan Tes Statistik 

 Pengujian hipotesis secara statistik dilakukan dengan analisis regresi dan 

statistik uji t menggunakan jenis pengujian dua pihak. Uji dilakukan dua pihak 

karena ingin mengetahui signifikan tidaknya koefisien regresi. 

1.  Analisis Regresi Linear Sederhana 

  Peneliti menggunakan analisis regresi sederhana untuk mengetahui 

peranan controller atas pemberian kredit terhadap upaya menekan kredit macet. 

Teknik statistik regresi ini digunakan untuk melakukan prediksi seberapa jauh 

nilai variabel dependen bila nilai variabel independen berubah. Menurut Sugiyono 

(2004:203), regresi linier sederhana digunakan untuk menganalisis antara satu 

variabel dengan variabel lain yang secara konseptual mempunyai hubungan 

kausal atau fungsional. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah perana 

controller atas pemberian kredit berpengaruh signifikan terhadap menekan kredit 

macet. Analisis regresi ini dilakukan dengan mencari nilai a dan b yang dapat 

diperoleh dengan cara: 
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Keterangan:  y  =  nilai variabel terkait  

  x   = nilai variabel bebas  

  n   = banyaknya data yang diteliti 

  a   = harga Y bila X = 0 (harga konstan) 

    b  = koefisien regresi, menunjukan angka peningkatan 

atau penurunan variabel terikat yang didasarkan 

pada variabel bebas. Bila b (+), maka naik dan bila 

b (-), maka terjadi penurunan. 

Koefisien b bernilai positif menunjukan hubungan yang searah antara 

peranan controller atas pemberian kredit (X) dengan upaya menekan kredit macet 

(Y), yaitu peranan controller atas pemberian kredit (X) akan menyebabkan 

kenaikan upaya menekan kredit macet (Y). Bila b bernilai negatif berarti 

menunjukan hubungan yang berlawanan antara peranan controller atas pemberian 

kredit (X) dengan upaya menekan kredit macet (Y), yaitu kenaikan peranan 

controller atas pemberian kredit (X) akan menyebabkan penurunan upaya 

menekan kredit macet (Y). 

2. Uji Signifikansi (Uji t) 

Tingkat signifikansi digunakan untuk menguji apakah sebuah hipotesis 

diterima atau ditolak. Tingkat signifikansi (level significance) yang sering 

digunakan adalah 0,05 (  0.05), dan derajat kebebasan (degree of freedom) df = 

n-2. Tingkat signifikansi  0.05 maksudnya adalah untuk menarik kesimpulan 

mempunyai probabilitas sebesar 95% atau toleransi kesalahan dalam penarikan 

kesimpulan 5%. 



Dalam analisis regresi linear, yang akan diuji adalah  dan  . Hipotesis 

nol yang akan diuji mengatakan bahwa 0 , artinya tidak ada pengaruh 

hubungan (relationship) antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Dan bahwa  0  artinya intersep regresi linear ( 0x ) sama dengan harga 

tertentu. Uji statistik yang digunakan adalah uji t (t test), karena dihipotesiskan 

bahwa 0 maka rumusnya adalah sebagai berikut: 
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bS  yang merupakan penyimpangan baku (standar error) dari koefisien 

regresi dihitung dengan rumus: 
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Sedangkan xyS ,  yang merupakan penyimpangan  baku (standard error) 

dari pendugaan nilai Y (variabel dependen) berdasarkan nilai X (variabel 

independen) tertentu, dinyatakan dengan rumus: 
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 Ditetapkan kriteria bahwa: 

Jika hitungt   < tabelt , Ho diterima 

Jika hitungt   > tabelt , Ho ditolak  

 

3. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung berapa besar 

kontribusi dari X terhadap naik turunnya nilai Y. Dengan rumus sebagai berikut: 

%1002 xRKD    

 

KoefisienKD  determinan 

R  = Nilai Keofisien 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

       Penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 20 orang responden di 

lingkungan PT.Hasasi International yang terdiri dari Karyawan bagian controller 

dan bagian kredit, hal ini karena bagian tersebut berhubungan langsung dengan 

judul penelitian yaitu peranan controller atas pemberian kredit dalam upaya 

menekan kredit macet. Kuesioner dibagi menjadi dua bagian, yang pertama 

pernyataan responden mengenai peranan controller dalam pemberian kredit dan 

yang kedua adalah pernyataan responden mengenai upaya menekan kredit macet. 

 

4.1.1 Pengujian Kualitas Data 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen yang berupa 

pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang harus diuji kualitasnya dengan 

menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan 

menggunakan rank spearman. Selanjutnya dalam memberikan interpretasi 

terhadap koefisien korelasi, maka item yang mempunyai korelasi positif dengan 

kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut 

mempunyai validitas yang tinggi pula. Syarat minimum yang digunakan agar 

dianggap memenuhi syarat adalah r hitung > r tabel. Jadi apabila r hitung > r 

tabel, maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan valid. 

Nilai validitas masing-masing butir pernyataan dapat dilihat pada nilai 

Corrected Item-Total Correlation masing-masing butir pernyataan. Berdasarkan 

data perhitungan SPSS koefisien korelasi (r) diketahui bahwa seluruh korelasi 

item variabel X lebih besar dari r tabel atau 0,468, maka instrumen dinyatakan 

valid. 

 

 

 



4.1.2 Pengujian Validitas 

Tabel 4.1  

Uji Validitas Variabel X dan Y 

Pertanyaan  rhitung rtabel Kesimpulan 

VAR00001 0.609 0,468 Valid 

VAR00002 0.606 0,468 Valid 

VAR00003 0.532 0,468 Valid 

VAR00004 0.743 0,468 Valid 

VAR00005 0.688 0,468 Valid 

VAR00006 0.551 0,468 Valid 

VAR00007 0.829 0,468 Valid 

VAR00008 0.565 0,468 Valid 

VAR00009 0.700 0,468 Valid 

VAR00010 0.673 0,468 Valid 

VAR00011 0.604 0,468 Valid 

VAR00012 0.743 0,468 Valid 

VAR00013 0.721 0,468 Valid 

VAR00014 0.606 0,468 Valid 

VAR00015 0.647 0,468 Valid 

VAR00016 0.755 0,468 Valid 

VAR00017 0.688 0,468 Valid 

VAR00018 0.768 0,468 Valid 

VAR00019 0.785 0,468 Valid 

VAR00020 0.745 0,468 Valid 

VAR00021 0.757 0,468 Valid 

VAR00022 0.654 0,468 Valid 

VAR00023 0.759 0,468 Valid 

VAR00024 0.685 0,468 Valid 

VAR00025 0.618 0,468 Valid 

VAR00026 0.633 0,468 Valid 

VAR00027 0.771 0,468 Valid 

VAR00028 0.571 0,468 Valid 

VAR00029 0.696 0,468 Valid 

VAR00030 0.578 0,468 Valid 

VAR00031 0.578 0,468 Valid 

VAR00032 0.569 0,468 Valid 

 

  

 

 

 

 

 

 



 Pertanyaan rhitung  rtabel Kesimpulan 

VAR00001 0.684 0,468 Valid 

VAR00002 0.523 0,468 Valid 

VAR00003 0.538 0,468 Valid 

VAR00004 0.803 0,468 Valid 

VAR00005 0.741 0,468 Valid 

VAR00006 0.638 0,468 Valid 

VAR00007 0.710 0,468 Valid 

VAR00008 0.673 0,468 Valid 

VAR00009 0.626 0,468 Valid 

VAR00010 0.610 0,468 Valid 

VAR00011 0.668 0,468 Valid 

VAR00012 0.616 0,468 Valid 

VAR00013 0.587 0,468 Valid 

VAR00014 0.662 0,468 Valid 

VAR00015 0.636 0,468 Valid 

VAR00016 0.670 0,468 Valid 

VAR00017 0.790 0,468 Valid 

VAR00018 0.628 0,468 Valid 

VAR00019 0.514 0,468 Valid 

 

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut menunjukkan tingkat validitas dan instrumen yang 

digunakan cukup bagus. Nilai r semua item pernyataan diatas 0,444. Dengan 

demikian seluruh  item pernyataan dinyatakan valid. 

 

4.1.3 Pengujian Reliabilitas 

Dalam pengujian reliabilitas menggunakan SPSS, langkah yang ditempuh 

yaitu sama dengan langkah pengujian validitas. Karena output keduanya 

bersamaan muncul. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,60. Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas 

dengan menggunakan program SPSS 12. 

 

 

 

 

 



Tabel 4.2  

Perhitungan Uji Reliabilitas variable X dan Y 

Reliabi lity Statistics

.963 .965 32

Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based

on

Standardized

Items N of  Items

 
 

Reliabi lity Statistics

.935 .939 19

Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based

on

Standardized

Items N of  Items

 
 

Pengujian reliabilitas diperoleh nilai koefisien reliabilitas Cronbach 

coefficient alpha sebesar 0.963 dan 0.935.  

 

4.1.4 Analisis Deskriptif Mengenai Peranan Controller atas Pemberian 

Kredit Dalam Upaya Menekan Kredit Macet 

Di bawah ini, dikemukakan hasil penelitian mengenai peranan controller 

atas pemberian kredit dalam upaya menekan kredit macet yang terbagi atas 

Variabel X (peranan  controller) dan Variabel Y (upaya menekan kredit macet). 

 

4.1.4.1 Peranan controller atas pemberian kredit 

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada responden, maka dapat 

diketahui tanggapan responden mengenai peranan controller atas pemberian 

kredit. Untuk memudahkan penilaian dari jawaban responden maka dibuat kriteria 

penilaian sebagai berikut : 

Sangat Setuju   (SS) diberi nilai 5 

Setuju    (S) diberi nilai 4 

Cukup Setuju   (CS) diberi nilai 3 



Tidak Setuju   (TS) diberi nilai 2 

Sangat Tidak Setuju  (STS) diberi nilai 1 

Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden. Untuk 

memudahkan penilaian dari rata-rata tersebut maka dibuat interval. Dalam 

penelitian ini penulis menentukan banyak kelas interval sebesar 5 (lima).  

Rumus yang digunakan menurut Sudjana (2001:79) adalah sebagai 

berikut : 

       rentang 

p =  

banyak kelas interval     

  

P     = Panjang Kelas Interval 

Rentang      = Data tertinggi – Data terendah 

Banyak Kelas Interval   = 5 

Berdasarkan rumus tersebut, maka panjang kelas interval adalah : 

8,0
5

)15(



P  

Maka Rentang skala dari kriteria penilaian adalah sebagai berikut : 

1,00 – 1,79 = Sangat Tidak Berperan/ Sangat Tidak Efektif 

1,80 – 2,59 = Tidak Berperan/ Tidak Efektif  

2,60 – 3,39 = Cukup Berperan/ Cukup Efektif 

3,40 – 4,19 = Berperan/ Efektif 

4,20 – 5,00 = Sangat Berperan/ Sangat Efektif 

Di bawah ini penulis akan mengemukakan hasil-hasil penelitian mengenai 

peranan controller atas pemberian kredit yang meliputi lingkungan controller, 

informasi dan komunikasi, aktivitas controller, perkiraan resiko dan pemantauan 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.4.1.1 Komponen Struktur Controller 

Tabel 4.3 

Lingkungan Controller 

No Pernyataan 

SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) Total 

Rata-

rata 

1 

Perusahaan 

menjungjung 

tinggi nilai 

integritas dengan 

baik dalam 

transaksi kredit 

4 10 1 5 0 73 3.65 

  
20% 50% 5% 25% 0% 100% 

 

2 

Perusahaan 

menerapkan 

nilai etika 

dengan baik 

dalam transaksi 

kredit 

3 9 2 4 2 67 3.35 

  
15% 45% 10% 20% 10% 100% 

 

3 

Nilai etika yang 

diterapkan 

dalam transaksi 

kredit 

dikomunikasikan 

secara periodik 

pada seluruh 

karyawan 

3 12 4 1 0 77 3.85 

  
15% 60% 20% 5% 0% 100 

 

4 

Penerapan nilai 

etika 

mempengaruhi 

karyawan dalam 

melakukan 

tindakan 

terhadap 

pelaksanaan 

transaksi kredit 

2 11 3 4 0 71 3.55 

  
10% 55% 15% 20% 0% 100 

 
 

Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa responden sangat setuju dan 10 

responden setuju bahwa perusahaan menjungjung tinggi nilai integritas dengan 

baik dalam transaksi kredit; 20% responden sangat setuju dan 50% responden 



setuju bahwa perusahaan menerapkan nilai etika dengan baik dalam transaksi 

kredit; 15% responden sangat setuju dan 60% responden setuju bahwa nilai etika 

yang diterapkan dalam transaksi kredit dikomunikasikan secara periodik pada 

seluruh karyawan; 10% responden sangat setuju dan 55% responden setuju bahwa 

penerapan nilai etika mempengaruhi karyawan dalam melakukan tindakan 

terhadap pelaksanaan transaksi kredit. Dengan demikian lingkungan controller 

yang dilakukan oleh PT. Hasasi International sudah berperan karena berada pada 

interval 3,40 – 4,19.  

Tabel 4.4 

Informasi dan komunikasi 

No Pernyataan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) Total 

Rata-

rata 

5 

Informasi akuntansi 

transaksi kredit 

dapat diandalkan 

dalam melindungi 

asset perusahaan  

3 10 3 3 1 71 3.55 

 
 15% 50% 15% 15% 5% 100% 

 

6 

Perusahaan 

mendapatkan 

informasi transaksi 

kredit yang mereka 

butuhkan untuk 

tindakan yang akan 

diambil selanjutnya 

2 12 4 0 2 72 3.60 

 
 10% 60% 20% 0% 10% 100% 

 

7 

Terdapat sarana 

komunikasi yang 

dapat memudahkan 

penyampaian 

informasi transaksi 

kredit kesetiap 

karyawan  

1 10 5 4 0 68 3.40 

    5% 50% 25% 20% 0% 100% 
 

 

Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa 15% responden sangat setuju dan 

50% responden setuju dengan terdapatnya Informasi akuntansi transaksi kredit 

dapat diandalkan dalam melindungi asset perusahaan; 10% sangat setuju, 60% 



responden setuju dan 20% responden tidak setuju bahwa perusahaan mendapatkan 

informasi transaksi kredit yang mereka butuhkan untuk tindakan yang akan 

diambil selanjutnya; 5% responden sangat setuju, 50% responden setuju dan 20% 

responden tidak setuju dengan terdapat sarana komunikasi yang dapat 

memudahkan penyampaian informasi transaksi kredit kesetiap karyawan. Dengan 

demikian, informasi dan komunikasi yang terdapat di lingkungan perusahaan 

sudah berjalan dengan baik. 

 

Tabel 4.5 

Aktivitas controller 

No Pernyataan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) Total 

Rata-

rata 

8 

Terdapat pemisahan 

tugas antara bagian 

penerimaan calon 

lessee dengan bagian 

survey dalam transaksi 

kredit 

5 8 4 2 1 74 3.70 

  
25% 40% 20% 10% 5% 100% 

 

9 

Terdapat pemisahan 

tugas antara bagian 

penerimaan calon 

lessee dengan bagian 

pencairan dana dalam 

transaksi kredit 

0 12 3 5 0 67 3.35 

  
0% 60% 15% 25% 0% 100% 

 

10 

Terdapat pemisahan 

tugas antara bagian 

penerimaan 

pembayaran rental 

dengan pembuatan 

kwitansi/bukti 

pembayaran 

3 8 1 7 1 65 3.25 

  
15% 40% 5% 35% 5% 100% 

 
 

Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa 25 % responden sangat setuju dan 

40% responden setuju bahwa terdapat pemisahan tugas antara bagian penerimaan 

calon lessee dengan bagian survey dalam transaksi kredit; 60% responden setuju 



dan 15% responden cukup setuju dengan adanya pemisahan tugas antara bagian 

penerimaan calon lessee dengan bagian pencairan dana dalam transaksi kredit. 

15% responden setuju dan 140 responden cukup setuju dengan adanya pemisahan 

tugas antara bagian penerimaan pembayaran dengan pembuatan kwitansi/bukti 

pembayaran.  

 

Tabel 4.6 

Perkiraan Resiko 

No Pernyataan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) Total 

Rata-

rata 

11 

Perusahaan telah 

mempersiapkan 

langkah-langkah 

untuk 

mengantisipasi 

resiko yang 

mungkin akan 

terjadi dalam 

transaksi kredit 

3 8 5 4 0 70 3.5 

 
 15% 40% 25% 20% 0% 100% 

 

12 

Langkah-langkah 

tersebut 

mendukung dalam 

upaya pencapaian 

tujuan perusahaan  

1 13 3 1 2 70 3.5 

 
 5% 65% 15% 5% 10% 100% 

 

13 

Resiko yang telah 

diperhitungkan 

dapat dijadikan 

landasan untuk 

pengambilan 

keputusan dalam 

meminimalkan 

dampak dari resiko 

itu sendiri  

2 11 0 6 1 67 3.35 

    10% 55% 0% 30% 5% 100% 
 

 

Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa 15% responden sangat setuju, 40% 

responden setuju dan 25% responden tidak setuju bahwa perusahaan telah 

mempersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi resiko yang mungkin akan 

terjadi dalam transaksi kredit; 5% responden sangat setuju, 65% responden setuju 



dan 15% responden cukup setuju dengan langkah-langkah tersebut dalam upaya 

pencapaian tujuan perusahaan; 10% responden sangat setuju, 55% responden 

setuju dengan resiko yang telah diperhitungkan dapat dijadikan landasan untuk 

pengambilan keputusan dalam meminimalkan dampak dari resiko. Dengan 

demikian, perkiraan resiko sudah cukup berperan yang meliputi upaya pencapaian 

tujuan perusahaan dan resiko yang telah diperhitungkan sebelumnya. 

 

Tabel 4.7 

Pemantauan 

No Pernyataan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) Total 

Rata-

rata 

14 

Terdapat 

pemantauan secara 

periodik terhadap 

kualitas 

pengamanan 

transaksi kredit  

0 11 2 5 2 62 3.1 

 
 0% 55% 10% 25% 10% 100% 

 

15 

Terdapat review 

atas kegiatan 

perusahaan dalam 

pengelolaan 

transaksi kredit 

untuk menilai 

kinerja individu 

karyawan  

1 9 4 6 0 65 3.25 

 
 5% 45% 20% 30% 0% 100% 

 

16 

Setiap manajer 

melakukan 

pemantauan 

terhadap 

bawahannya dalam 

pengelolaan 

transaksi kredit 

0 11 2 7 0 64 3.2 

    0% 55% 10% 35% 0% 100% 
 

Berdasarkan tabel dapat terlihat 55% responden sangat setuju, 10% responden 

setuju dan 25% responden tidak setuju dengan terdapatnya sistem pelaporan 

informasi akuntansi pertanggungjawaban; 5% responden sangat setuju, 45% 

responden setuju dan 20% responden cukup setuju dengan terdapatnya review atas 



kegiatan perusahaan dalam pengelolaan transaksi kredit untuk menilai kinerja 

individu karyawan; 0% responden sangat setuju, 55% responden setuju dan 10 

responden cukup setuju bahwa setiap manajer melakukan pemantauan terhadap 

bawahannya dalam pengelolaan transaksi kredit. Dengan demikian, pemantauan 

sudah cukup berperan yang meliputi pengelolaan transaksi kredit untuk menilai 

kinerja individu karyawan dan pemantauan terhadap bawahannya dalam 

pengelolaan transaksi kredit. 

 

4.1.4.1.2 Fungsi Controller 

Tabel 4.8 

Perencanaan 

 

No Pernyataan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) Total 

Rata-

rata 

17 

Controller 

senantiasa 

melakukan 

pekerjaannya 

sesuai dengan 

prosedur 

3 11 4 2 0 75 3.75 

 
  15% 55% 20% 10% 0% 100% 

 

18 

Controller 

menetapkan dan 

memelihara 

rencana kegiatan 

perusahaan yang 

sesuai dengan 

tujuan 

perusahaan. 

1 12 4 2 1 70 3.5 

    5% 60% 20% 10% 5% 100% 
 

 

Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa 15% responden sangat setuju dan 55% 

responden setuju bahwa Controller senantiasa melakukan pekerjaannya sesuai 

dengan prosedur; 5% responden sangat setuju dan 60% responden setuju bahwa 

Controller menetapkan dan memelihara rencana kegiatan perusahaan yang sesuai 

dengan tujuan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan sudah berperan yang 

meliputi Controller senantiasa melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur 



dan Controller menetapkan dan memelihara rencana kegiatan perusahaan yang 

sesuai dengan tujuan perusahaan. 

Tabel 4.9 

Pengendalian 

No Pernyataan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) Total 

Rata-

rata 

19 

Controller 

merivisi dan 

mengembangkan 

standar 

perusahaan 

sebagai 

pedoman para 

manajer 

3 11 5 1 0 76 3.8 

 
 

15% 55% 25% 5% 0% 100% 
 

20 

Controller 

bertanggung 

jawab atas setiap 

perubahan 

standar 

perusahaan agar 

sesuai seperti 

yang diharapkan 

6 7 7 0 0 79 3.95 

 
  30% 35% 35% 0% 0% 100% 

 
 

Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa 15% responden sangat setuju dan 

55% responden setuju bahwa controller merivisi dan mengembangkan standar 

perusahaan sebagai pedoman para manajer; 30% responden sangat setuju dan 35% 

responden setuju bahwa controller bertanggung jawab atas setiap perubahan 

standar perusahaan agar sesuai seperti yang diharapkan. Dengan demikian, 

pengendalian yang sudah dilaksanakan sudah berperan yang meliputi Controller 

merivisi dan mengembangkan standar perusahaan sebagai pedoman para manajer 

dan Controller bertanggung jawab atas setiap perubahan standar perusahaan agar 

sesuai seperti yang diharapkan 

 

 

 



Tabel 4.10 

Pelaporan  

No Pernyataan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) Total 

Rata-

rata 

21 

Controller menyusun, 

menganalisa dan 

mengimplementasikan 

hasil dari laporan 

keuangan 

3 8 9 0 0 74 3.8 

    15% 40% 45% 0% 0% 100%   

 

Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa 15% responden sangat setuju dan 

40% responden setuju bahwa Controller menyusun, menganalisa dan 

mengimplementasikan hasil dari laporan keuangan. Dengan demikian Controller 

PT. Hasasi International telah menyusun, menganalisa dan mengimplementasikan 

hasil dari laporan keuangan. 

 

Tabel 4.11 

Fungsi akuntansi 

No Pernyataan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) Total 

Rata-

rata 

22 

Controller memahami 

dasar-dasar akuntansi dan 

mengimplementasikannya 

dalam mengawasi agar 

dapat terawasi laporan 

keuangan yang dibuat 

oleh bagian keuangan 

4 11 5 0 0 79 3.95 

    20% 55% 25% 0% 0% 100% 
 

23 

Controller mengawasi 

Fungsi lainnya seperti 

pajak dan asuransi 

4 9 5 2 0 75 3.75 

  

20% 45% 25% 10% 0% 100% 
 

 

Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa 20% responden sangat setuju dan 

55% responden setuju bahwa Controller memahami dasar-dasar akuntansi dan 

mengimplementasikannya dalam mengawasi agar dapat terawasi laporan 

keuangan yang dibuat oleh bagian keuangan; 20% responden sangat setuju, 45% 



responden setuju, dan 25% responden cukup setuju bahwa Controller mengawasi 

Fungsi lainnya seperti pajak dan asuransi. Dengan demikian, fungsi akuntansi 

sudah berperan yang meliputi Controller memahami dasar-dasar akuntansi dan 

mengimplementasikannya dalam mengawasi agar dapat terawasi laporan 

keuangan yang dibuat oleh bagian keuangan dan Controller mengawasi Fungsi 

lainnya seperti pajak dan asuransi. 

 

Tabel 4.12 

Tanggung jawab utama lainnya 

No Pernyataan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) Total 

Rata-

rata 

24 

Apakah 

controller 

memelihara 

hubungan 

yang sesuai 

dengan 

auditor 

intern dan 

ekstern 

5 8 3 4 0 74 3.7 

    25% 40% 15% 20% 0% 100%   

 

Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa 25% responden sangat setuju dan 

40% responden setuju bahwa controller memelihara hubungan yang sesuai dengan 

auditor intern dan ekstern. Dengan demikian, controller PT. Hasasi selalu 

berusaha untuk menjaga dan memelihara hubungan yang sesuai dengan auditor 

intern dan ekstern.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.4.1.3 Prosedur Kredit 

 

Tabel 4.13 

Permohonan kredit 

No Pernyataan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) Total 

Rata-

rata 

25 

Apakah setiap 

calon debitur 

mengisi 

permohonan 

kredit apabila 

akan mengajukan 

permohonan 

kredit 

7 4 5 3 1 73 3.65 

 
 

35% 20% 25% 15% 5% 100% 
 

26 

Apakah surat-

surat yang 

ditandatangani 

debitur dapat 

dipastikan sah 

dan lengkap 

3 11 4 2 0 75 3.75 

 
 

15% 55% 20% 10% 0% 100% 
 

27 

Apakah setiap 

surat permohonan 

kredit yang 

diterima dicatat 

dalam register 

khusus yang 

disediakan oleh 

perusahaan 

7 8 3 2 0 80 4,00 

    35% 40% 15% 10% 0% 100% 
 

 

Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa 35% responden sangat setuju dan 

20% responden setuju bahwa calon debitur mengisi permohonan kredit apabila 

akan mengajukan permohonan kredit; 15% responden sangat setuju dan 55% 

responden setuju dengan surat yang ditandatangani debitur dapat dipastikan sah 

dan lengkap; 35% responden sangat setuju dan 40% responden setuju dengan 

surat permohonan kredit yang diterima dicatat dalam register khusus yang 

disediakan oleh perusahaan. Dengan demikian, permohonan kredit sudah berperan 

yang meliputi calon debitur mengisi permohonan kredit apabila akan mengajukan 



permohonan kredit, surat-surat yang ditandatangani debitur dapat dipastikan sah 

dan lengkap,  setiap surat permohonan kredit yang diterima dicatat dalam register 

khusus yang disediakan oleh perusahaan. 

Tabel 4.14 

Penyidikan dan Analisa Kredit 

No Pernyataan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) Total 

Rata-

rata 

28 

 Apakah 

bank 

melakukan 

pemeriksaan 

dan analisis 

terhadap 

data 

mengenai 

calon 

debitur 

secara 

lengkap dan 

langsung 

melalui 

data-data 

standar 

yang 

terdapat 

dalam 

formulir 

permohonan 

kredit 

4 6 5 4 1 68 3.4 

    20% 30% 25% 20% 5% 100%   

 

Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa 20% responden sangat setuju dan 

35% responden setuju bahwa bank melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap 

data mengenai calon debitur secara lengkap dan langsung melalui data-data 

standar yang terdapat dalam formulir permohonan kredit. Dengan demikian, 

penyidikan dan analisa kredit sudah berperan yang meliputi pemeriksaan dan 

analisis terhadap data mengenai calon debitur secara lengkap melalui data-data 

dalam formulir permohonan kredit 

 



Tabel 4.15  

Penolakan permohonan kredit 

No Pernyataan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) Total 

Rata-

rata 

29 

Apakah semua 

keputusan 

penolakan 

yang 

dilakukan oleh 

bagian kredit 

kantor cabang 

disampaikan 

secara tertulis 

kepada calon 

debitur disertai 

dengan alasan 

penolakannya 

3 9 3 5 0 70 3.5 

 
 

15% 45% 15% 25% 0% 100%   

30 

Apakan surat 

penolakan 

fasilitas kredit 

dibuat 3 

rangkap 

dengan 

pendistribusian 

sebagai berikut 

: asli : 

pemohon 

kredit, 2:  

5 10 3 2 0 78 3.9 

 
  25% 50% 15% 10% 0% 100% 

 
 

Berdasarkan kuesioner diketahui 15% responden sangat setuju dan 45% 

responden setuju bahwa semua keputusan penolakan yang dilakukan oleh bagian 

kredit kantor cabang disampaikan secara tertulis kepada calon debitur disertai 

dengan alasan penolakannya; 25% responden sangat setuju dan 50% responden 

setuju dengan surat penolakan fasilitas kredit dibuat 3 rangkap. Dengan demikian, 

pelaksanaan penolakan permohonan kredit sudah berperan dengan baik. 

 

 

 



Tabel 4.16  

 Persetujuan kredit 

No Pernyataan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) Total 

Rata-

rata 

31 

Apakah kepala bagian 

kredit atau kepala 

cabang diberikan 

wewenang untuk 

memutuskan 

permohonan kredit 

dalam batas-batas 

tertentu tanpa 

mengusulkan terlebih 

dahulu ke kantor pusat 

5 11 2 2 0 79 3,95 

    25% 55% 10% 10% 0% 100%  

 

Berdasarkan kuesioner diketahui 25% responden sangat setuju dan 55% 

responden setuju bahwa kepala bagian kredit atau kepala cabang diberikan 

wewenang untuk memutuskan permohonan kredit dalam batas-batas tertentu 

tanpa mengusulkan terlebih dahulu ke kantor pusat. Dengan demikian, 

persetujuan kredit sudah berperan yang meliputi wewenang untuk memutuskan 

permohonan kredit dalam batas-batas tertentu tanpa mengusulkan terlebih dahulu 

ke kantor pusat . 

Tabel 4.17  

Pencairan kredit 

No Pernyataan 

SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) Total 

Rata-

rata 

32 

Apakah dalam 

pencairan 

kredit, kantor 

cabang harus 

mengkonfirmasi 

terlebih dahulu 

kepada direksi 

atau kantor 

pusat disertai 

penelitian serta 

kesimpulan 

6 12 1 1 0 83 4,15 

    30% 60% 5% 5% 0% 100%  



Berdasarkan kuesioner diketahui 30% responden sangat setuju dan 60% 

responden setuju bahwa dalam pencairan kredit, kantor cabang harus 

mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada direksi atau kantor pusat disertai 

penelitian serta kesimpulan. Dengan demikian pencairan kredit sudah berperan 

yang meliputi kantor cabang harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada direksi 

atau kantor pusat disertai penelitian serta kesimpulan. 

Tabel 18 

Pelunasan fasilitas kredit 

No Pernyataan 

SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) Total 

Rata-

rata 

33 

Apakah dalam 

pencairan 

kredit, kantor 

cabang harus 

mengkonfirmasi 

terlebih dahulu 

kepada direksi 

atau kantor 

pusat disertai 

penelitian serta 

kesimpulan 

2 7 6 5 0 66 3,30 

    10% 35% 30% 25% 0% 100%  

 

Berdasarkan kuesioner diketahui 10% responden sangat setuju dan 35% 

responden setuju bahwa dalam pencairan kredit, kantor cabang harus 

mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada direksi atau kantor pusat disertai 

penelitian serta kesimpulan. Dengan demikian, pelunasan fasilitas kredit cukup 

berperan yang meliputi kantor cabang harus mengkonfirmasi terlebih dahulu 

kepada direksi atau kantor pusat disertai penelitian serta kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.19 

Analisis Peranan Controller Atas Pemberian Kredit 

 No SS S CS TS STS jml Rata-rata 

1 4 10 1 5 0 73 3.65 

2 3 9 2 4 2 67 3.35 

3 3 12 4 1 0 77 3.85 

4 2 11 3 4 0 71 3.55 

5 3 10 3 3 1 71 3.55 

6 2 12 4 0 2 72 3.60 

7 1 10 5 4 0 68 3.40 

8 5 8 4 2 1 74 3.70 

9 0 12 3 5 0 67 3.35 

10 3 8 1 7 1 65 3.25 

11 3 8 5 4 0 70 3.50 

12 1 13 3 1 2 70 3.50 

13 2 11 0 6 1 67 3.35 

14 0 11 2 5 2 62 3.10 

15 1 9 4 6 0 65 3.25 

16 0 11 2 7 0 64 3.20 

17 3 11 4 2 0 75 3.75 

18 1 12 4 2 1 70 3.50 

19 3 11 5 1 0 76 3.80 

20 6 7 7 0 0 79 3.95 

21 3 8 9 0 0 74 3.70 

22 4 11 5 0 0 79 3.95 

23 4 9 5 2 0 75 3.75 

24 5 8 3 4 0 74 3.70 

25 7 4 5 3 1 73 3.65 

26 3 11 4 2 0 75 3.75 

27 7 8 3 2 0 80 4.00 

28 4 6 5 4 1 68 3.40 

29 3 9 3 5 0 70 3.50 

30 5 10 3 2 0 78 3.90 

31 5 11 2 2 0 79 3.95 

32 6 12 1 1 0 83 4.15 

33 2 7 6 5 0 66 3.30 

Jumlah 104 320 120 101 15 2377 118.85 

Total  520 1280 360 202 15 2377 3.71 

Persen  21.9% 53.8% 15.1% 8.5% 0.6% 100% 

 



Dari data mengenai peranan controller atas pemberian kredit, maka  ada 

beberapa hal yang dapat diperoleh bahwa : 

- Secara keseluruhan, terdapat 75,7% dari responden yang menyetujui 

pernyataan-pernyataan mengenai peranan controller atas pemberian kredit, 

9,1% responden menyatakan tidak setuju, dan 15,1% cukup setuju. Dari 

angket yang didapat ini dapat disimpulkan bahwa komponen struktur 

controller, fungsi dari controller, prosedur  kredit adalah hal yang sangat 

penting dalam pemberian kredit, karena dari situ bisa dilihat bagaimana 

peranan controller dalam pemberian kredit di PT. Hasasi International. 

Dengan demikian controller berperan dalam pemberian kredit karena 

memiliki nilai 3,71 yang berada pada interval 3.40 – 4,19. 

 

4.1.4.2 Upaya Menekan Kredit Macet 

Berdasarkan wawancara dan hasil kuesioner dapat diketahui bahwa 

pernyataan mengenai upaya menekan kredit macet yang dilakukan PT.Hasasi 

International. Berikut merupakan analisis butir-butir kuesioner terhadap upaya 

menekan kredit macet. 

 

4.1.4.2.1 Pembinaan dan  penyelamatan kredit 

Tabel 4.20 

Character 

No Pernyataan 

SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) Total  

Rata-

rata  

1 

Perusahaan 

mempunyai data 

mengenai riwayat 

pembayaran 

konsumen ke 

perusahaan bahwa 

konsumen tidak 

pernah telat 

membayar tagihan 

1 17 1 1 0 78 3.9 

   5% 85% 5% 5% 0% 100%  

2 
Perusahaan dalam 

melakukan penelitian 
2 10 3 4 1 68 3.4 



memperoleh 

informasi lain dari 

pihak terkait 

mengenai konsumen 

tersebut. 

  10% 50% 15% 20% 5% 100%  

 

Berdasarkan kuesioner dapat diketahui bahwa 5% responden sangat setuju 

dan 85% responden setuju dengan data mengenai riwayat pembayaran konsumen 

ke perusahaan bahwa konsumen tidak pernah telat membayar tagihan; 10% 

responden sangat setuju dan 50% responden setuju bahwa perusahaan dalam 

melakukan penelitian memperoleh informasi lain dari pihak terkait mengenai 

konsumen tersebut. Dengan demikian, perusahaan mempunyai data mengenai 

riwayat pembayaran konsumen dan memiliki informasi lain tentang konsumen. 

Tabel 4.21 

Capacity 

No Pernyataan 

SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) Total  

Rata-

rata  

3 

Perusahaan 

melakukan 

penelusuran (history) 

atas pembayaran-

pembayaran 

sebelumnya. 

1 16 3 0 0 78 3.9 

  5% 80% 15% 0% 0% 100%  

4 

Perusahaan harus 

dapat menilai 

kemampuan 

konsumen dalam 

pembayaran 

utangnya. 

1 13 1 5 0 70 3.5 

  5% 65% 5% 25% 0% 100%  

Berdasarkan kuesioner dapat diketahui bahwa 5% responden sangat setuju 

dan 80% responden setuju bahwa perusahaan melakukan penelusuran (history) 

atas pembayaran-pembayaran sebelumnya; 5% responden sangat setuju dan 65% 

responden setuju bahwa perusahaan harus dapat menilai kemampuan konsumen 

dalam pembayaran utangnya. Dengan demikian, perusahaan melakukan 



penelusuran (history) atas pembayaran-pembayaran sebelumnya dan menilai 

kemampuan konsumen dalam pembayaran utangnya.. 

 

Tabel 4.22 

Capital  

No Pernyataan 

SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) Total  

Rata-

rata  

5 

Perusahaan harus 

dapat mengukur 

kekuatan finansial 

calon langganannya. 

3 11 3 3 0 74 3.7 

  15% 55% 15% 15% 0% 100  

6 

Perusahaan dapat 

menetapkan batas 

utang/kredit sesuai 

dengan kekuatan 

finansial calon 

konsumennya. 

3 10 4 2 1 72 3.6 

  15% 50% 20% 10% 5% 100%  

 

Berdasarkan kuesioner dapat diketahui bahwa 15% responden sangat 

setuju dan 55% responden setuju bahwa perusahaan harus dapat mengukur 

kekuatan finansial calon langganannya; 15% responden sangat setuju dan 50% 

responden setuju bahwa perusahaan dapat menetapkan batas utang/kredit sesuai 

dengan kekuatan finansial calon konsumennya. Dengan demikian, perusahaan 

selalu mengukur kekuatan finansial calon langganannya dan menetapkan batas 

utang/kredit sesuai dengan kekuatan finansial calon konsumennya. 

 

Tabel 4.23 

Collateral  

No Pernyataan 

SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) Total  

Rata-

rata  

7 

Kredit yang diberikan 

diharuskan disertakan 

dengan jaminanan. 

2 13 3 1 1 74 3.7 

   10% 65% 15% 5% 5% 100%   

 



Berdasarkan kuesioner dapat diketahui bahwa 10% responden sangat 

setuju dan 65% responden setuju bahwa kredit yang diberikan diharuskan 

disertakan dengan jaminan. Dengan demikian, perusahaan harus selalu teliti dan 

cermat hingga kredit yang diberikan disertakan dengan jaminannya. 

 

Tabel 4.24  

Condition Of Economy 

 

No Pernyataan 

SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) Total  

Rata-

rata  

8 

Pemberian kredit 

diprioritaskan kepada 

konsumen yang 

keadaan ekonomianya 

sehat (tidak sedang 

berhutang). 

5 11 2 2 0 79 3.95 

 
 

25% 55% 10% 10% 0% 100  

9 

Perusahaan 

mengadakan cash 

discount untuk 

mengurangi risiko utang 

tak tertagih. 

5 8 2 5 0 73 3.65 

 
 

25 40 10 25 0 100  

10 

Pembayaran konsumen 

sebelum waktu 

pembayaran yang 

ditetapkan oleh 

perusahaan, konsumen 

akan mendapatkan cash 

discount. 

3 8 5 3 1 69 3.45 

 
 

15 40 25 15 5 100  

11 

Periode kredit menjadi 

kredit macet adalah 

waktu lebih dari 3 bulan 

konsumen tidak 

melakukan pembayaran. 

1 11 6 2 0 71 3.55 

  

5 55 30 10 0 100  

 

Berdasarkan kuesioner dapat diketahui bahwa 25% responden sangat 

setuju dan 55% responden setuju bahwa pemberian kredit diprioritaskan kepada 



konsumen yang keadaan ekonomianya sehat (tidak sedang berhutang); 25% 

responden sangat setuju dan 40% responden setuju bahwa perusahaan 

mengadakan cash discount untuk mengurangi risiko utang tak tertagih; 15% 

responden sangat setuju dan 40% responden setuju bahwa pembayaran konsumen 

sebelum waktu pembayaran yang ditetapkan oleh perusahaan, konsumen akan 

mendapatkan cash discount; 5% responden sangat setuju dan 55% responden 

setuju bahwa periode kredit menjadi kredit macet adalah waktu lebih dari 3 bulan 

konsumen tidak melakukan pembayaran. Dengan demikian, perusahaan 

memberikan akan memilih konsumen yang mengajukan kredit berdasarkan 

kondisi ekonominya, mengadakan cash discount, mendapatkan cash discount 

sebelum jatuh waktu pembayaran 

 

Tabel 4.25  

Tekhnik pengumpulan kredit 

 

No Pernyataan 

SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) Total  

Rata-

rata  

12 

Bilamana waktu 

pembayaran utang dari 

langganan sudah lewat 

beberapa hari tetapi belum 

juga dilakukan pembayaran 

maka perusahaan dapat 

mengirim surat dengan 

nada “mengingatkan” 

1 13 1 4 1 69 3.45 

 
 

5 65 5 20 5 100  

13 

Apabila setelah dikirimkan 

surat teguran ternyata 

utang-utang tersebut belum 

juga dibayar, maka bagian 

kredit dapat menelpon 

langganan dan secara 

pribadi memintanya untuk 

segera melakukan 

pembayaran 

2 7 6 5 0 66 3.3 

 
 

10 35 30 25 0 100  



14 

Teknik pengumpulan 

piutang dengan jalan 

melakukan kunjungan 

secara personal atau pribadi 

ke tempat langganan 

seringkali  

3 8 5 2 2 68 3.4 

 

 

15 40 25 10 10 100  

15 

Bilamana ternyata 

langganan tidak mau 

membayar utang-utangnya 

maka perusahaan dapat 

menggunakan tindakan-

tindakan hukum dengan 

mengajukan gugatan 

perdata melalui pengadilan 

5 5 6 4 0 71 3.55 

 

 

25 25 30 20 0 100  

 

Berdasarkan kuesioner dapat diketahui bahwa 5% responden sangat setuju 

dan 65% responden setuju bahwa bilamana waktu pembayaran utang dari 

langganan sudah lewat beberapa hari tetapi belum juga dilakukan pembayaran 

maka perusahaan dapat mengirim surat dengan nada “mengingatkan”; 10% 

responden sangat setuju dan 35% responden setuju bahwa apabila setelah 

dikirimkan surat teguran ternyata utang-utang tersebut belum juga dibayar, maka 

bagian kredit dapat menelpon langganan dan secara pribadi memintanya untuk 

segera melakukan pembayaran; 15% responden sangat setuju dan 40% responden 

setuju bahwa teknik pengumpulan piutang dengan jalan melakukan kunjungan 

secara personal atau pribadi ke tempat langganan seringkali; 25% responden 

sangat setuju dan 25% responden setuju bahwa Bilamana ternyata langganan tidak 

mau membayar utang-utangnya maka perusahaan dapat menggunakan tindakan-

tindakan hukum dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan. Dengan 

demikian, perusahaan akan memberikan teguran kepada apabila melewati waktu 

pembayaran melalui surat, kunjungan secara personal lalu tindakan hukum dengan 

mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan. 

 

 

 



Tabel 4.26  

Pengendalian Kredit 

No Pernyataan 

SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) Total  

Rata-

rata  

16 

Saat penyerahaan barang 

dokumen surat jalan harus 

disertakan dengan tanda 

tangan, nama jelas, dan 

tanggal penerima barang 

(konsumen) 

2 10 6 2 0 72 3.6 

 
 

10 50 30 10 0 100  

17 

Dalam penetapan jumlah 

kredit yang diberikan 

didasarkan pada 

kemampuan dan 

ketepatan membayar 

konsumen 

6 9 1 4 0 77 3.85 

 
 

30 45 5 20 0 100  

18 

Dalam pemberian kredit 

konsumen mengajukan 

permintaan barang (PO) 

kepada bagian marketing,  

2 10 2 6 0 68 3.4 

 
 

10 50 10 30 0 100  

19 

Marketing melakukan 

koordinasi dengan 

controller, controller 

memutuskan apakah 

konsumen layak 

diberikan kredit atau tidak 

8 8 2 2 0 82 4.1 

 

 

40 40 10 10 0 100  

 

Berdasarkan kuesioner dapat diketahui bahwa 10% responden sangat 

setuju dan 50% responden setuju bahwa saat penyerahaan barang dokumen surat 

jalan harus disertakan dengan tanda tangan, nama jelas, dan tanggal penerima 

barang (konsumen); 30% responden sangat setuju dan 45% responden setuju 

dalam penetapan jumlah kredit yang diberikan didasarkan pada kemampuan dan 

ketepatan membayar konsumen; 10% responden sangat setuju dan 50% responden 

setuju bahwa dalam pemberian kredit konsumen mengajukan permintaan barang 

(PO) kepada bagian marketing; 40% responden sangat setuju dan 40% responden 

setuju bahwa Marketing melakukan koordinasi dengan controller, controller 



memutuskan apakah konsumen layak diberikan kredit atau tidak. Dengan 

demikian perusahaan sudah melakukan pengendalian kredit spserti pada saat 

penyerahaan barang surat jalan harus disertakan dengan tanda tangan, nama jelas, 

dan tanggal penerima barang, penetapan jumlah kredit yang diberikan didasarkan 

pada kemampuan, dalam pemberian kredit konsumen mengajukan permintaan 

barang, dan marketing melakukan koordinasi dengan controller,  

Tabel 4.27 

Analisis Upaya menekan kredit macet 

  SS S CS TS STS jml Rata-rata 

1 1 17 1 1 0 78 3.90 

2 2 10 3 4 1 67 3.35 

3 1 16 3 0 0 78 3.90 

4 1 13 1 5 0 70 3.50 

5 3 11 3 3 0 74 3.70 

6 3 10 4 2 1 71 3.55 

7 2 13 3 1 1 73 3.65 

8 5 11 2 2 0 79 3.95 

9 5 8 2 5 0 73 3.65 

10 3 8 5 3 1 68 3.40 

11 1 11 6 2 0 71 3.55 

12 1 13 1 4 1 68 3.40 

13 2 7 6 5 0 66 3.30 

14 3 8 5 2 2 66 3.30 

15 5 5 6 4 0 71 3.55 

16 2 10 6 2 0 72 3.60 

17 6 9 1 4 0 77 3.85 

18 2 10 2 6 0 68 3.40 

19 8 8 2 2 0 82 4.10 

Jumlah 48 190 60 55 7 1290 64.50 

Total  240 760 180 110 0.2 1290 3.39 

Persen  18.6 58.9 14.0 8.5 0.0 100.0 

  

Dari   data   mengenai peranan controller atas pemberian kredit, maka   ada 

beberapa hal yang dapat diperoleh bahwa : 

Secara keseluruhan, terdapat 18,6% dari responden yang menyetujui pernyataan-

pernyataan mengenai upaya menekan kredit macet, 58,9% responden menyatakan 



setuju, dan 14,0% cukup setuju, 8 dan 8,5% tidak setuju. Dari angket yang didapat 

ini dapat disimpulkan bahwa upaya menekan kredit macet sudah berjalan cukup 

efektif, karena memiliki nilai 3,9 yang berada pada interval 2,60 – 3,39. 

 

4.2 Analisis Pengujian Hipotesis 

Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan 

mengevaluasi mengenai peranan controller atas pemberian kredit dalam upaya 

menekan kredit macet. Untuk itu perlu dilakukan pengujian hipotesis yang 

diemukakan sebelumnya yaitu : apabila controller berperan dalam pemberian 

kredit, maka akan menunjang upaya menekan kredit macet.  

Langkah-langkah untuk menguji hipotesis yaitu : 

1. Penetapan Hipotesis Penelitian : 

Hipotesis penelitian ini terdiri dari hipotesis nol (Ho) dengan hipotesis 

alternatif (Ha), yang ada pada penelitian ini adalah : 

Ho : r ≤ 0, Peran Controller atas Pemberian Kredit tidak berpengaruh 

positif terhadap Upaya Menekan Kredit Macet. 

Ha : r > 0, Peran Controller atas Pemberian Kredit berpengaruh positif 

terhadap Upaya Menekan Kredit Macet. 

 

2. Pemilihan test statistik dan perhitungannya 

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang telah dikemukakan 

dilakukan  pengujian   statistik   dengan   menggunakan analisis regresi 

sederhana.  

Variabel X (Peranan controller dalam pemberian kredit) yaitu variabel 

independent dan Variabel Y (Upaya menekan kredit macet) yaitu variabel 

dependen yang masing-masing dapat diketahui dari hasil wawancara dan 

berdasarkan hasil kuesioner.  

Untuk mengetahui hasil uji regresi, penulis menggunakan bantuan 

program SPSS, maka dihasilkan nilai sebagai berikut: 

 

 



Tabel 4.28 

Coefficients(a) 
 

Model 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta     

1 (Constant) 2.474 .717   3.449 .003 

  VAR00001 .334 .191 .380 1.744 .098 

a  Dependent Variable: VAR00002 

 
 

Persamaan regresi yang diperoleh berdasarkan perhitungan program SPSS 

12,00, adalah sebagai berikut: 

Y = 2.474+ 0.334 X 

Nilai koefisien yang tercatat dari hasil regresi di atas untuk konstanta 

adalah sebesar 2.474, menunjukkan bahwa apabila controller atas pemberian 

kredit tidak berperan, maka upaya menekan kredit macet senilai 2.474. 

Nilai koefisien controller atas pemberian kredit yang tercatat dari hasil 

regresi sebesar 0.334, menunjukkan bahwa setiap kali controller berperan atas 

pemberian kredit akan meningkatkan upaya menekan kredit macet senilai 0.334.  

Sedangkan hubungan antara peranan controller dalam pemberian kredit 

dengan upaya menekan kredit macet memiliki hubungan yang signifikan karena 

memiliki nilai 0.098 < 0.10 dimana  = 0.10. 

Untuk melihat seberapa besar persentase variabel X (Peranan controller 

dalam pemberian kredit) dapat berperan terhadap variabel Y (Upaya menekan 

kredit macet), maka koefisien determinasi adalah 14.4% yang dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.29 

Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .380(a) .144 .097 .62429 

a  Predictors: (Constant), VAR00001 
b  Dependent Variable: VAR00002 

 

 Artinya bahwa peranan controller dalam pemberian kredit berpengaruh 

dalam upaya menekan kredit macet sebesar 14,4 %. 



3. Hasil Pengujian 

Hasil pengujian dibuat sesuai dengan kriteria pengujian yang telah 

ditetapkan pada BAB III, yaitu dengan membandingkan antara Sig = 0.098 <  = 

0,10 dan Hal ini menunjukkan bahwa "apabila controller berperan dalam 

pemberian kredit, maka akan menunjang upaya menekan kredit macet" dapat 

diterima. 

 

4.3 Pembahasan 

Hasil penelitian ini penulis menggunakan perhitungan uji regresi yaitu  = 

0.10 > Sig. = 0.098, dengan demikian terdapat hubungan yang signifikan antara 

peranan controller atas pemberian kredit dengan upaya menekan kredit macet. 

Sedangkan dalam penelitian sebelumnya Manfaat pengendalian internal atas 

pemberian kredit dalam upaya menekan kredit macet (studi survey pada 2 bank 

BUMN di Kotamadya Bandung) yang disusun oleh Maya Sari, NRP 01.02.189, 

hasil perhitungan dengan menggunakan uji regresi yaitu  = 0.05 > Sig. = 0.043. 

Terdapat perbedaan penentuan  karena dalam penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan swasta dimana  = 0.10 ditentukan dengan pertimbangan tingkat 

risiko pada perusahaan swasta lebih tinggi dibandingkan dengan peneliatian yang 

dilakukan oleh Maya Sari yang penelitiannya dilakukan pada perusahaan BUMN 

yang dimana  = 0.05 . 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis nol (Ho) ditolak dan 

Hipotesis alternative diterima yaitu apabila controller berperan dalam pemberian 

kredit, maka akan menunjang upaya menekan kredit macet. Hal ini karena nilai t 

hitung 1,744 lebih besar dari t tabel yaitu 1.734.  

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan 

controller atas pemberian kredit dalam upaya menekan kredit macet, maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Prosedur-prosedur dalam pemberian kredit yang telah ditetapkan 

oleh PT. Hasasi International telah memadai yang meliputi 

lingkungan controller, informasi dan komunikasi, aktivitas 

controller, perkiraan resiko dan pemantauan selain itu 

dijalankannya fungsi controller yaitu perencanaan, pengendalian, 

pelaporan, fungsi akuntansi, dan tanggung jawab lainnya. 

2. Controller sudah berperan dalam mengawasi aktivitas pemberian 

kredit telah efektif. Sedangkan dari tanggapan responden sudah 

memadai karena dilihat nilai keseluruhan sebesar 3,71 yang berada 

pada interval 3,40 – 4,19 yang termasuk kategori berperan. 

3. Peranan controller atas pemberian kredit  dalam menekan kredit 

macet berdasarkan hasil hasil regresi di atas untuk konstanta adalah 

sebesar 2.474, menunjukkan bahwa apabila controller atas 

pemberian kredit tidak berperan, maka upaya menekan kredit 

macet senilai 2.474. Nilai koefisien controller atas pemberian 

kredit yang tercatat dari hasil regresi sebesar 0.334, menunjukkan 

bahwa setiap kali controller berperan atas pemberian kredit akan 

meningkatkan upaya menekan kredit macet senilai 0.334. 

Sedangkan hubungan antara peranan controller dalam pemberian 

kredit dengan upaya menekan kredit macet memiliki hubungan 

yang signifikan karena memiliki nilai > 0.10 yaitu 0.098. Hal ini 

menunjukkan bahwa “apabila controller berperan dalam pemberian 

kredit, maka akan menunjang upaya menekan kredit macet” dapat 

diterima. 

 



5.2 Saran 

Dari kesimpulan tersebut ada beberapa saran yang penulis ajukan 

yang dapat dijadikan acuan sesuai dengan hasil penelitian, diantaranya: 

1.  Manajer sebaiknya selalu melakukan pemantauan secara periodik 

terhadap kualitas pengamanan transaksi kredit agar setiap 

kekeliruan dalam pelaksanaan prosedur kredit dapat diminimalisir. 

2. Pelaksanaan pekerjaan dalam pemisahan tugas antara bagian 

peneriamaan pembayaran kredit dengan pembuatan kuitansi/ bukti 

pembayaran harus lebih teliti dan cermat agar tidak terjadi 

kesalahan dalam buku kuitansi dengan catatan bagian penerimaan. 

3. Dalam hal pembayaran sebelum waktu pembayaran, tidak 

menjamin bahwa cash discount dapat mempercepat pembayaran. 

Untuk itu manajemen harus mensiasati bagaimana agar 

pembayaran tepat waktu, seperti memberikan surat peringatan atau 

mengirim sms ke konsumen sebelum jatuh tempo pembayaran. 
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