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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG  

Sumber pendapatan perusahaan berasal dari penjualan barang ataupun 

jasa. Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen dibagi 

menjadi tunai dan kredit.  Perusahaan lebih menyukai transaksi penjualan yang 

dilakukan secara tunai, karena perusahaan dapat segera menerima kas yang 

dapat di gunakan sebagai tambahan modal untuk mendapatkan pendapatan 

selanjutnya. Sedangkan konsumen lebih menyukai penjualan secara kredit, 

karena jatuh tempo lebih lama dan pembayaran dapat di tunda.  

Pada umumnya, perusahaan lebih banyak melakukan penjualan kredit 

daripada penjualan tunai. Dari penjualan kredit tersebut akan menimbulkan 

akun piutang. Piutang merupakan urat nadi perusahaan dimana semua cash flow 

akan bertumpu pada lancarnya pembayaran piutang. Indikasi perusahaan yang 

sehat, salah satunya adalah lancarnya pembayaran piutang.  Oleh karena itu 

pengendalian intern perusahaan terhadap piutang merupakan usaha yang 

mutlak dilakukan.  

Tujuan dari pengendalian intern ini adalah untuk meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi suatu perusahaan. Piutang usaha merupakan salah satu 

unsur penting dalam aktiva lancar karena membutuhkan satu tahapan lagi untuk 

dikonversi menjadi kas. Pengendalian intern piutang ini sangat penting 

dilakukan.  
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PT. SOLO MURNI memiliki reputasi dunia sebagai salah satu produsen 

terkemuka di Indonesia dalam memproduksi alat tulis dan peralatan kantor serta 

OEM (Original Equipment Manufacturer) seperti: penerbitan buku, majalah, 

tabloid, undangan pernikahan, dan lain sebagainya. 

Karena banyaknya pelanggan dan omzet yang besar, diperlukan adanya 

pengendalian internal atas piutang kredit PT. Solo Murni Surakarta. Dengan 

cara pengaturan dan pembatasan plafon di tiap pelanggannya. Hal tersebut 

bertujuan agar cash flow yang ada di perusahaan tetap dalam pengendalian.  

Sistem yang sudah berjalan di PT. Solo Murni Surakarta untuk 

menentukan plafon tersebut di dasarkan pada estimasi penjualan oleh pelanggan 

tersebut dalam kurun waktu tertentu oleh para branch manager yang turun ke 

lapangan untuk mementukan kondisi pelanggan tersebut.  Belum ada 

perhitungan yang bisa membantu proses pengambilan keputusannya. Hal 

tersebut menjadi kurang tepat, karena perkiraan yang bersifat subyektif bisa 

menjadi masalah di kemudian hari. Piutang yang macet atau pelanggan yang 

melarikan diri dengan meninggalkan piutang yang nominalnya besar.  

Penelitian ini menggunakan logika Fuzzy MADM (Multiple Attribute 

Decision Making) dengan metode SAW (Simple Additive Weighting) merujuk 

pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Muhammad Al Fadlu pada tahun 

2013 yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit pada 

PD.BPR BKK Demak Cabang Sayung Dengan Metode Fuzzy MADM 

(Multiple Attribute Decision Making) menggunakan SAW (Simple Additive 

Wighting) dan penelitian yang sudah dilakukan oleh Sri Sumarlinda pada tahun 

2013 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Plafon Kredit 
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Dengan Fuzzy MADM (Multiple Attribute Decision Making) Menggunakan 

Metode SAW (Simple Additive Weighting) Di PD.BPR BKK Boyolali Cabang 

Simo.  Studi kasus yang berbeda, tetapi dengan motode tersebut dapat di 

terapkan sebagai rujukan dalam penelitian penentuan plafon pelanggan di Solo 

Murni Surakarta.  

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

jauh guna mengetahui bagaimana sebenarnya pengendalian intern piutang 

usaha yang diterapkan pada PT. Solo Murni Surakarta.  

 

1.2.  RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat di rumuskan masalah yang 

akan diselesaikan yaitu : 

1. Bagaimana analisis perhitungan plafon piutang pelanggan PT. Solo Murni 

Surakarta. 

2. Bagaimana membuat sebuah Aplikasi sistem pendukung keputusan dengan 

metode Fuzzy MADM ( Multiple Attribute Decision Making) dengan 

metode SAW ( Simple Additive Wighting) untuk menentukan besarnya 

plafon pelanggan di PT. Solo Murni Surakarta. 

 

1.3. BATASAN MASALAH  

Batasan masalah dalam penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Aplikasi ini di buat khusus untuk PT. Solo Murni Surakarta. 
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2. Terdapat dua jenis plafon yaitu plafon pelanggan baru dan plafon pelanggan 

lama. 

3. Setiap jenis plafon memiliki kriteria yang sama yaitu : omzet, tipe toko, 

status toko, lama usaha, wilayah. 

4. Besarnya bobot kriteria ditentukan olah pihak PT. Solo Murni Surakarta dan 

didasarkan pada prioritas kriteria. 

5. Metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan menggunakan 

metode Fuzzy Multiple Attribute Decision Making ( FMADM) dengan 

penyelesaian menggunakan metode Simple Additive Wighting (SAW) 

6. Fitur dari Sistem Pendukung Keputusan ( SPK) ini adalah : 

- Input  : Berupa data pengguna, data pelanggan, data bilangan fuzzy, 

data range plafon, data kriteria, data sub kriteria, periode 

penilaian. 

- Proses :  Perhitungan SAW pengelompokan pelanggan dalam katagori 

tertentu. Kemudian menentukan plafon pelanggan tersebut 

sesuai dengan range plafon yang sudah ditentukan dengan 

bilangan fuzzy. 

- Output  :  Laporan data pelanggan, laporan data perhitungan plafon, 

laporan detail penilaian, progress plafon pelanggan. Grafik 

progress plafon pelanggan dan grafik rata-rata plafon per 

bulannya.  
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1.4. TUJUAN SKRIPSI 

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah  

1. Membuat sebuah design  sistem dalam bentuk naskah 

2. Membuat software aplikasi sistem penunjang keputusan menggunakan 

metode Fuzzy MADM (Fuzzy Multiple Attribute Decision Making) 

dengan metode SAW ( Simple Additive Weighting ) yang mampu 

menentukan besarnya nominal plafon piutang pelanggan PT. Solo Murni 

Surakarta. 

 

1.5. MANFAAT SKRIPSI 

Dengan di susunnya laporan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi : 

1. STMIK Sinar Nusantara 

Laporan penelitian yang dibuat oleh penulis dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi dan sumber belajar untuk menyusun Proyek Akhir bagi mahasiswa 

yang memerlukan. 

2. PT. Solo Murni Surakarta. 

Membantu manajemen dalam mengambil keputusan dalam menentukan 

besarnya nominal plafon piutang pelanggan dengan mempertimbangkan 

bobot dan kriteria yang telah di tentukan. 

3. Peneliti.  

Sebagai aplikasi ilmu yang telah dimiliki, ke depannya agar menjadi 

pemacu semangat untuk lebih memperbaiki kualitas diri agar lebih maju 

dalam bidang ilmu,karir dan pengabdian pada Tuhan dan sesama. 
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1.6. KERANGKA PIKIR 

Kerangka pikir yang berguna untuk memperjelas konsep dalam 

penelitian yang berdasarkan pada perumusan masalah telah dimuat dari awal 

hingga penyelesaian akhir. Berikut ini model skema pemikirannya.  

 

 

Gambar 1.1  Kerangka Pikir Penentuan Plafon Piutang 

  

MASALAH : Plafon piutang ditetapkan 
berdasarkan perkiraan. Plafon bisa kelebihan 
atau kekurangan. Diperlukan metode dan 
perhitungan yang tepat.

METODE PENYELESAIAN Menerapkan 
metode Fuzzy MADM dengan Penyelesaian 
metode SAW dalam proses penentuan plafon 
pelanggan

Metode Penelitian :                                                
- Metode pengumpulan Data                               
- Analisis Kebutuhan Sistem                               
- Perancangan Basis Data                                     
- Implementasi - Pengujian 

HASIL  : Suatu Software Aplikasi Penentuan 
Plafon Piutang Pelanggan PT. Solo Murni 
Surakarta. 
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1.7. SISTEMATIKA PENULISAN 

Pembuatan Skripsi ini meliputi enam bab, yang masing - masing 

menjelaskan: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Berisi :  Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Pembatasan 

Masalah, Tujuan Skripsi, Manfaat Skripsi, Kerangka Pikir, Sistematika 

Penulisan. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Berisi :  Sistem Pendukung Keputusan, Penjualan, Piutang, Teorema  

Fuzzy Multiple Attribute Decision Making ( FMADM) , Teorema Simple 

Additive Weighting ( SAW), PHP, MYSQL. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Berisi :  Metode Pengumpulan Data, Metode Pengembangan Sistem, 

Analisis kebutuhan sistem, Perancangan basis data. 

B A B  IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Berisi :  Sejarah dari Perusahan yang diteliti, yang dalam hal ini adalah PT. 

Solo Murni Surakarta, Struktur Organisasi didalamnya, dan juga Permasalahan 

yang ada yang menjadi landasan utama pembuatan skripsi. 

BAB V. PEMBAHASAN 

Berisi :  Rancangan Sistem yang akan dibuat, baik dari Entitas  yang 

digunakan, juga Skema diagram yang dibuat. 

BAB VI. PENUTUP 

Berisi :  Rangkuman seluruh Aplikasi yang dibuat, dan juga berisi saran 

untuk pegembangan Aplikasi selanjutnya. 


