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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan bidang yang sangat berperan dalam perkembangan

bisnis saat ini, dan salah satu kegiatan dalam perbankan yang menjadi sasaran pelaku

bisnis untuk memulai bisnis yang akan dikembangkan yaitu perkreditan. Saat ini

banyak perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang melayani perkreditan

untuk masyarakat, salah satunya yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan

pinjam “ BMT NU Sejahtera” merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang

memberikan solusi dalam membantu penyediaan dan untuk berbagai keperluan secara

cepat dan proses kredit yang mudah.

Perkembangan dibidang perbankan tidak lepas dari suatu permasalahan dalam

kegiatan perkreditan. Permasalahan perkreditan yang sering terjadi pada koperasi

khususnya Koperasi Simpan Pinjam “ BMT NU Sejahtera “ yaitu permasalahan

dalam penentuan kelayakan kredit dari proses yang membutuhkan waktu selama 2-3

hari menganalisa kredit sampai pemberian keputusan. Analislah yang bertugas

melakukan analisa dan kemudian di laporkan kepada manager, kondisi tersebut

berdampak pada bertambahnya waktu tenggang pemberian keputusan kepada nasabah

yang akan menerima kredit seiring bertambahnya data yang masuk untuk dilakukan

proses analisa kelayakan kredit.

Selama ini Koperasi Simpan Pinjam “ BMT NU Sejahtera “ melakukan

analisa penentuan kredit dengan melakukan perhitungan data yang berupa data
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pekerjaan, penghasilan nasabah, dan tipe penghasilan nasabah. Hasil analisis

perhitungan data tersebut digunakan untuk memperkirakan dan menentukan apakah

nasabah layak, dipertimbangkan atau tidak layak mendapatkan kredit dengan kriteria

5C, bagaimana karakter nasabah (character), kapasitas melunasi kredit (capacity),

kemampuan penyediaan modal sendiri yang dimiliki nasabah (capital), jaminan yang

dimiliki nasabah untuk menanggung resiko kredit (collateral), dan kondisi ekonomi

saat ini yang mempengaruhi usaha nasabah (condition). Data yang telah di analisis

akan digunakan data training dan menentukan apakah nasabah yang baru nantinya

layak atau tidak menerima kredit dengan membandingkan data yang baru dengan data

historis kredit Koperasi Simpan Pinjam “ BMT NU Sejahtera “.

Klasifikasi merupakan teknik yang dapat digunakan untuk mendukung atau

menentukan kelayakan nasabah sebelum melakukan proses pengajuan kredit.

Penggunaan algoritma klasifikasi yang tepat dapat meningkatkan keakuratan

keputusan yang diambil. Algoritma AHP merupakan salah satu metode

pengklasifikasian data yang dimiliki konsistensi yang kuat, dengan

mengklasifikasikan kelayakan data calon nasabah yang akan menerima kredit

kemudian di perbandingkan kemiripannya dengan data historis pinjaman yang

dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam “ BMT NU Sejahtera “. Oleh karena itu perlu

di bangun sebuah sistem pendukung keputusan dengan algoritma AHP untuk

melakukan evaluasi kelayakan calon nasabah dalam pengajuan kredit di Koperasi

Simpan Pinjam “ BMT NU Sejahtera “.

Sistem Pendukung Keputusan Evaluasi Kelayakan Pengajuan Kredit di

Koperasi Simpan Pinjam “ BMT NU Sejahtera” dibuat untuk membantu dalam
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proses analisa kredit ketika data pengajuan kredit banyak memberikan bahan

pendukung keputusan layak atau tidak data nasabah menerima kredit sehingga proses

tersebut dapat berjalan dengan lebih cepat dan akurat. Selainitu koperasi perlu

menetapkan standard untuk menerima atau menolak resiko kredit yaitu menentukan

siapa yang berhak menerima kredit yang telah memenuhi kriteria 5C. Pembuatan

Sistem Pendukung Keputusan ini nantinya dapat membantu karyawan Koperasi

Simpan Pinjam “ BMT NU Sejahtera” sebagai bahan pendukung keputusan dalam

menentukan kelayakan nasabah dalam kasus pengajuan kredit dengan mengunakan

algoritma AHP.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan

yaitu bagaimana merancang dan membuat sistem pendukung keputusan kelayakan

pengajuan pinjaman dengan sistem terkomputerisasi di Koperasi Simpan Pinjam

“BMT NU Sejahtera” ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini menerapkan algoritma AHP dalam menentukan kelayakan

pengajuan kredit Koprasi Simpan Pinjam “ BMT NU Sejahtera” dengan

membandingkan data nasabah.

2. Pengambilan data testing yang digunakan adalah data yang terbaru dan untuk

proses perhitungan membandingkan dari data historis dan data nasabah yang
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sudah di analisis dengan keterangan layak, dipertimbangkan, dan tidak layak

serta waktu untuk data historis yang digunakan.

3. Kriteria 5C bagaimana karakter nasabah (Character), Kapasitas melunasi

kredit (Capacity), Kemampuan penyediaan modal sendiri yang dimiliki

nasabah (Capital), Jaminan yang dimiliki nasabah untuk menanggung resiko

kredit (Collateral), dan kondisi ekonomi saat ini yang mempengaruhi usaha

nasabah (Condition). Yang digunakan sebagai dasar evaluasi nasabah koperasi

yang diperoleh dari Koperasi Simpan Pinjam “ BMT NU Sejahtera”.

4. Output dari SPK ini adalah berupa keputusan layak, dipertimbnagkan, atau

tidak layak seorang calon nasabah menerima kredit dari Koperasi Simpan

Pinjam “ BMT NU Sejahtera”.

5. Perancangan dari sistem ini menggunakan DFD, databasenya menggunakan

SQL Server 2005 dan Bahasa Pemograman Microsoft Visual Studio .Net

2005.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulis Skripsi ini adalah merancang dan membuat sistem

pendukung keputusan kelayakan pengajuan pinjaman dengan sistem

terkomputerisasi, sehingga proses pengambilan keputusan ini dapat lebih cepat dan

tidak membutuhkan waktu cukup lama.
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1.5 Manfaat Penelitian

Dengan disusunya skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak,

baik bagi instansi, maupun bagi penulis sendiri. Adapun manfaat tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

a) Penulis dapat menerapkan teori – teoriyang telah diperoleh selama berada

diperkuliahan STMIK Sinar Nusantara Surakarta kedalam kegiatan langsung

dunia kerja.

b) Meningkatan kemampuan penulis untuk menganalisa suatu permasalahan

kemudian di implementasikan ke dalam sebuah sistem sehingga mampu

membuat sistem yang terkomputerisasi yang tepat sasaran.

2. Bagi Instansi

a) Sistem pendukung keputusan ini dapat membantu dalam proses evaluasi

kelayakan dari calon nasabah untuk menerima kredit dari koperasi simpan

pinjam “ BMT NU Sejahtera “

b) Sistem ini memudahkan user untuk melakukan analisis dan pembantu calon

nasabah yang nantinya menerima kredit dari koperasi simpan pinjam

3. Bagi Pembaca

a) Sebagai sarana guna menambah pengetahuan khususnya dibidang ilmu

teknologi atau IT

b) Sebagai perbandingan bagi pembaca yang ingin menjadikan referensi dalam

menentukan topic.
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1.6 Kerangka Pemikiran

PERMASALAHAN

1. Penentuan Kredit tidak memperhatikan data historis kredit.
2. Human error saat proses analisis dan penentuan kredit.
3. Penentuan kredit bergantung pada ahli dibidang analisis kredit.
4. Pembuatan laporan yang terlambat, menghambat penyampaian informasi
5. Kesulitan dalam penyimpanan atau pencarian data arsip

TEORI

Pendukung

MEMBANGUN MODEL

1. Menyusun kriteria permasalahan
2. Penilaian kriteria dan alternatif
3. Penentuan prioritas

Teori

Analytical Hierarchy
Process

PEMBANGUNAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI
Menciptakan SPK Evaluasi Kelayakan Pengajuan Kredit

1. Perancangan menggunakan DFD
2. Menggunakan Database SQL Server 2005
3. Menggunakan Bahasa Microsot Visual Basic . Net 2005

HASIL

Pembangunan sistem informasi pendukung keputusan evaluasi
kelayakan pengajuan kredit di koperasi simpan pinjam “ BMT NU

SEJAHTERA” dengan metode Analytical Hierarchy Process

EVALUASI

1. Pengujian Sistem
2. Hasil Pengujian Sistem

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Pengajuan

Pinjaman Di Koperasi SimpanPinjam “BMT NU Sejahtera” Kartasura.

Gambar 1.1 Diatas terdapat kerangka pemikiran sistem pendukung keputusan

evaluasi kelayakan pengajuan kredit di koperasi simpan pinjam “ BMT NU

Sejahtera” dengan Metode AHP. Kerangka tersebut menjelaskan tentang gambaran

umum langkah pembangunan sistem yaitu :
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1. Permasalahan Pengajuan Kredit di Koperasi Simpan Pinjam “ BMT NU

Sejahtera”.

a. Penentuan kredit tidak memperhatikan data histori kredit pada analisis

kredit, seharusnya seorang analis kredit pada saat melakukan analisis data

pengajuan kredit dari nasabah tidak memperhatikan data yang pernah

dianalisis untuk dijadikan perbandingan atau tolak ukur penentuan kelayakan

kredit.

b. Penentuan kredit bergantung pada ahli di bidang analisis data pengajuan

kredit menjadi lama.

c. Pembuatan laporan yang terlambat, menghambat penyampaian informasi ini

disebabkan karena waktu.

d. Kesulitan dalam penyimpanan atau pencarian data dari data pengajuan kredit

di Koperasi Simpan Pinjam “BMT NU Sejahtera” dikarenakan data

pengajuan dari formulir yang diisi nasabah hanya disimpan pada dokumen

arsip file berupa scan data.

2. Membangun Model dari Permasalahan dengan teori pendukung.

a. Menyusun kriteria permasalahan dengan mengambil data penelitian yaitu

mulai data dari formulir pengajuan kredityang diisikan oleh nasabah sampai

data yang sudah masuk pada proses analisis yang memenuhi kriteria 5C,

bagaimana cara nasabah (character), kapasitas melunasi kredit (capacity),

kemampuan penyediaan modal sendiri yang dimiliki nasabah (capital),

jaminan yang dimiliki nasabah untuk menanggung resiko kredit (collateral),

dan kondisi ekonomi saat ini yang mempengaruhi usaha nasabah (condition).



8

b. Penilaian kriteria berdasarkan 5C, dari 5 kriteria tersebut akan dimasukkan

dalam data perhitungan dengan menggunakan algoritma AHP, untuk

menentukan apakah layak atau tidak mendapatkan kredit.

c. Penentuan prioritas ini lebih kepada hasil yang nantinya akan didapatkan

yaitu mulai dari data – data yang membantu untuk pengambilan keputusan

dengan pelaporan data serta data yang nantinya akan digunakan sebagai

arsip untuk Koperasi Simpan Pinjam “BMT NU Sejahtera”.

3. Pembangunan Sistem dan Implementasi

Pembangunan sistem dan implementasi berdasarkan hasil analisis atau

penelitian dari permasalahan kredit dan data yang diperoleh koperasi, akan di

rancang dan akan dibuat sebuah urutan dan langkah pembangunan sistem koperasi

pendukung keputusan evaluasi kelayakan pengajuan kredit di koperasi simpan

pinjam dengan metode Analaytical Hierarchy Process adalah sebagai berikut:

a. Perancangan menggunakan DFD (Data Flow Diagram), membangun suatu

sistem dengan merancang kebutuhan – kebutuhan sistem dengan memodelkan

data hasil analisis atau penelitian dan membuat aturan sistem maupun action

yang dibutuhkan untuk membuat sebuah sistem.

b. Menggunakan database SQL Server 2005 untuk create  database dan

menyimpan data – data kebutuhan sistem.

c. Menggunakan bahasa pemograman Vb.Net 2005 untuk mengimplementasikan

rancangan sistem yang dibuat dan menghubungkannya dengan database untuk

mengolah data yang sesuai dengan sistem.
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4. Hasil (Output) Pembangunan Sistem

Sistem Informasi pendukung keputusan evaluasi kealayakan pengajuan kredit

di Koperasi Simpan Pinjam “BMT NU Sejahtera” dengan metode Analaytical

Hierarchy Process. Sistem ini nantinya diharapkan dapat membantu analis kredit

memberikan keputusan untuk menentukan kelayakan kredit untuk nasabah yang

mengajukan kredit sehingga proses pelayanan lebih cepat dan akurat.

5. Evaluasi Sistem

a. Pengujian sistem dilakukan dengan membandingkan data testing yang diproses

dengan sistem pendukung keputusan yang dibuat dengan perhitungan manual

menggunakan Algoritma Analaytical Hierarchy Processdan diukur akurasi

keputusan yang didapatkan.

b. Hasil pengujian sistem yang diperoleh dari proses pengajuan sistem nantinya

digunakan referensi untuk pengembangan sistem yang berikutnya dan nantinya

Sistem Pendukung Keputusan Evaluasi Kelayakan Pengajuan Kredit akan

digunakan di Koperasi Simpan Pinjam “ BMT NU Sejahtera” dan kedepannya

seluruh instansi perbankan menggunakan sistem tersebut.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan laporan Skripsi adalah gambaran umum mengenai

perihal yang akan dibahas dalam bab selanjutnya, sehingga kedepan akan

memudahkan penulis dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini. Adapun sistematika

dari Laporan Skripsi ini yaitu :
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BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Batasan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran dan

Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Memuat teori-teori dasar yang mendukung dalam pengembangan sIstem

Pendukung Keputusan Evaluasi Kelayakan Pengajuan Kredit di Koperasi

Simpan Pinjam “BMT NU Sejahtera” dengan Metode Analaytical

Hierarchy Process.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat tentang metode atau langkah-langkah pemecahan masalah yang

digunakan dalam penelitian yaitu, jenis penelitian yang digunakan adalah

metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi,

wawancara, studi pustaka dan metode analisa perancangan. Pengolahan

data yang dilakukan dengan menganalisa data untuk kebutuhan sistem,

kemudian melakukan desain sistem menggunakan DFD , perancangan

database, perancangan input atau output serta implementasi, serta

melakukan prosedur penelitian dengan melaksanakan evaluasi dan

pengujian sistem.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Memuat tentang Koperasi Simpan Pinjam “BMT NU Sejahtera” sistem

evaluasi kelayakan pengajuan kredit di Koperasi Simpan Pinjam “ BMT

NU Sejahtera ”.
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BAB V PERANCANGAN DAN PEMBAHASAN SISTEM

Memuat tentang desain dan perancangan Sistem Pendukung Keputusan

Evaluasi Kelayakan Pengajuan Kredit di Koperasi Simpan Pinjam “BMT

NU Sejahtera” Dengan Metode Analaytical Hierarchy Process, dengan

menggunakan  DFD dan implementasi penerapan program.

BAB VI PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil perancangan dan

implementasi penerapan program.


