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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam era globalisasi, perkembangan ilmu teknologi informasi di

Indonesia berjalan cukup pesat. Globalisasi yang diartikan suatu proses

menyatunya dunia yang meliputi berbagai bidang tata kehidupan dunia

mengandung karakteristik adanya perubahan keterbukaan, kreativitas,

kecanggihan, kecepatan, keterikatan, keunggulan, kekuatan dan kompetisi

bebas.

Aplikasi web telah merasuk dalam kehidupan kita, dari sekedar

melihat informasi di internet hingga melakukan pembelian secara online

dari hanya mengirim email hingga dapat melukan aktivitas jejaring sosial

seperti facebook ataupun media lainya. Semua aktivitas tersebut dikemas

dalam bentuk aplikasi web ( Abdul Kadir, 2001)

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support System

adalah sistem yang bertujuan untuk menyediakan informasi, membimbing,

memberikan prediksi, serta mengarahkan pengguna informasi agar dapat

melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik dan berbasis fakta

Secara hierarkis, SPK biasanya dikembangkan untuk pengguna pada

tingkatan manajemen menengah dan tertinggi. SPK yang baik harus

mampu menggali informasi dari database, melakukan analisis, serta
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memberikan interprestasi dalam bentuk yang mudah dipahami dengan

format yang mudah untuk digunakan.

Pada BPR Sukadana Surakarta dalam proses mengambil keputusan

saat mementukan penerima dana pinjaman masih ada kendala yaitu :

lambatnya proses pengambilan keputusan dalam menentukan penerima

dana pinjaman sesuai dengan kriteria dari pihak instansi yang kurang lebih

memakan waktu 2 sampai 3 hari dengan jumlah kurang lebih 1200

nasabah. Kendala itu dikarenakan belun adanya aplikasi atau metode

dalam proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan permasalahan

itu.

Terdapat solusi untuk permasalan pengambilan keputusan tersebut

yaitu dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process untuk

membantu membuat keputusan dalam proses peminjaman dana.

Adapun kelebihan dari metode AHP adalah sebagai berikut:

1. Struktur yang berhierarki sebagai konsekuensi dari kriteria

yang dipilih sampai pada sub-sub kriteria yang paling dalam.

2. Memperhitungkan validitas sampai batas toleransi

inkonsentrasi sebagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh

para pengambil keputusan.

3. Memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis

sensitivitas pengambilan keputusan.
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Sedangkan kelebihan metode  AHP apabila digunakan dalam

system pendukung keputusan pemberian dana pinjaman / kredit

pada BPR adalah :

1. Pemecahan masalah yang bersifat multikriteria dan cukup baik

dalam menyelesaikan permasalahan identifikasi customer

funding yang membutuhkan banyak kriteria, seperti dalam SPK

penentuan kelayakan nasabah dalam penerimaan pinjaman /

kredit

2. Prosedur yang berbasis matematis yang sangat baik dan sesuai

untuk kondisi evaluasi atribut-atribut kualitatif.

3. AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada

sistem sehingga orang mampu memilih altenatif terbaik

berdasarkan tujuan mereka.

4. AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk

mendapatkan prioritas.

Maka dari itu, penulis mengusulkan suatu metode AHP sebagai

acuan untuk pengambilan suatu keputusan yang dapat menghasilkan

keputusan yang lebih konsisten, dengan Aplikasi tersebut diharapkan

mampu membantu pihak instansi dalam mengambil keputusan untuk

menentukan dana pinjaman sesuai kriteria yang sudah ditentukan.
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1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang, penulis dapat

mengidentifikasikan permasalahan tentang bagaimana membangun desain

system aplikasi pendukung keputusan untuk pengajuan pinjaman dana

dengan menggunakan metode AHP.

1.3. BATASAN MASALAH

Penulis juga memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan

perumusan masalah, maka dalam hal ini perlu dibatasi pada pembuatan

aplikasi pendukung dalam pengajuan dana pinjaman. Adapun batasan

masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Input Variabel :

a. Nilai Jaminan

b. Penghasilan perbulan

c. Jumlah tanggungan

d. Lokasi tempat tinggal (domisili)

2. Pengolahan data yang akan di olah adalah data pinjaman dana pada

BPR Sukadana

3. Bahasa Pemrograman yang digunakan adalah Php

4. Metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP).

1.4. TUJUAN SKRIPSI

Skripsi merupakan tugas akhir wajib bagi seorang calon sarjana

dengan tujuan :
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1. Untuk membuat desain system pendukung keputusan pengajuan

pinjaman dana perusahaan dengan menggunakan metode AHP

2. Membuat aplikasi system pendukung keputusan pengajuan pinjaman

dana perusahaan dengan menggunakan metode AHP

1.5. MANFAAT SKRIPSI

Diharapkan dengan disusunnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak, baik bagi Akademik , penulis, instansi dan bagi pembaca.

1. Manfaat bagi Akademik

a. Melaksanakan fungsinya sebagai intelektual yang melakukan

pengabdian pada masyarakat.

b. Menghasilkan referensi untuk membantu mahasiswa semester

bawah yang akan menyusun laporan Skripsi.

2. Manfaat bagi Penulis

a. Meningkatkan kemampuan penulis untuk menganalisa suatu

masalah ke dalam sebuah sistem sehingga mampu membuat

aplikasi yang sesuai.

b. Dapat memaksimalkan kemampuan penulis dalam menggali

potensi-potensi yang dimiliki.

c. Laporan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk kelulusan dan

mendapatkan gelar sarjana.

3. Manfaat bagi Pembaca.

a. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dunia komputer

dan aplikasinya.
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b. Sebagai bahan perbandingan bagi para pembaca yang sedang

menyusun tugas akhir.

c. Sebagai bahan referensi bagi pembaca untuk mengetahui

pembuatan aplikasi Php dengan metode AHP.

1.6. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk mempermudah penulis dalam proses pembuatan model aplikasi

ini maka penulis membuat kerangka pemikiran, adapun alur kerangka

pemikiran adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1 Skema Pemikiran Aplikasi Penentuan Pemberian Dana Pinjaman.
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1.7. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, pembatasan masalah tujuan pelaksanaan

skripsi, manfaat pelaksanaan skripsi, kerangka pemikiran dan

sistematika penulisan laporan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang teori–teori yang berkaitan

dengan penulisan laporan skripsi, dan teori-teori penunjang lainya.

Adapun deskripsi yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

Deskripsi dari Aplikasi, Sistem Pendukung Keputusan, Metode

Analtyical Hierarchy Process, BPR, Nasabah, Komputer, Ilmu

Komputer, Php, Mysql, Web, dan Database.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian, Adapaun hal

yang dibahas tentang :

1. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

wawancara, observasi, studi pustaka dan metode perancangan.

2. Jenis-jenis data diantaranya yaitu data primer dan data

sekunder.



8

BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang BPR Sukadana Surakarta.

Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Sistem secara umum.

Melakukan pengujian sistem dengan perhitungan secara

manual sesuai prosedur metode Analtyical Hierarchy Process.

BAB V PEMBAHASAN MASALAH

Pada bab ini akan diuraikan  tentang Bagan Alir

Dokumen, Contex Diagram, Desain Input dan Output, Desain

Database, Desain Aplikasi Program.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan dan juga Saran.

Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan

pada rumusan masalah dan intisari dari hasil penelitian.

Saran merupakan kumpulan saran dan rekomendasi dari

penulis untuk pengembangan sistem yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


