
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk merupakan perusahaan 

leasing yang bergerak dibidang pemberian kredit motor bagi pemohon kredit 

serta mengambil keuntungan dari pembayaran bunga kredit, dan tidak pernah 

lepas dari masalah banyaknya pemohon kredit. Proses pemberian kredit kepada  

pelanggan adalah  hal  yang tidak gampang, karena harus mempertimbangkan 

berbagai faktor. Menentukan siapa yang berhak menerima dan yang telah 

memenuhi syarat kredit menjadi masalah yang utama pada skripsi ini, bagaimana 

karakter pelanggan dalam hal ini identitas (Character), jaminan yang dimiliki 

untuk menanggung resiko kredit (Collateral), kemampuan yang dimiliki 

pelanggan seperti pendapatan (Capital), kondisi keuangan, data keuangan 

pelanggan dalam hal ini seperti rekening tabungan pelanggan memilikinya atau 

tidak (Condition), dan kapasitas melunasi kredit dalam hal ini pekerjaan 

(Capacity). Pertimbangan syarat di atas sering diabaikan karena marketing 

hanya mengejar target saja, tidak mengutamakan apakah calon pelanggan 

diterima dan ditolak permohonan kreditnya, hal ini menyebabkan banyaknya 

pemohon yang tidak memenuhi kelengkapan permohonan kredit. Dalam satu 

bulan pemohon kredit berkisar antara 200 nasabah sampai 500 nasabah yang 

terbagi dari beberapa marketing yang mengajukannya, Jadi untuk 

menghindari banyaknya pelanggan maka setiap pelanggan harus memenuhi 

kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh pihak Adira untuk bisa 
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mendapatkan kredit. Karena banyaknya kriteria yang menjadi pertimbangan 

dalam memberikan perangkingan juga agar pelanggan yang mendapatkan kredit, 

benar seorang pelanggan bertanggung jawab. Maka diperlukan suatu model 

sistem berbasis komputer yang dapat memberikan kemudahan dalam 

melakukan analisa data, perhitungan penilaian kriteria pemohon kredit, serta 

membantu pengolahan data menjadi informasi untuk mengambil keputusan.  

Sebuah sistem pendukung keputusan (SPK) dirancang dengan 

menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Sistem yang 

dibangun dapat membantu kerja PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk 

khususnya pada bagian Credit Analyst dalam melakukan penyeleksian 

pemohon kredit motor, sehingga dapat membantu mempercepat proses 

penyeleksian pemohon kredit.. 

Metode SAW ini dipilih karena metode ini menentukan nilai bobot 

untuk setiap atribut,  kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan bobot 

akhir yang akan menyeleksi alternatif dari sejumlah alternatif, dalam hal ini 

alternatif yang dimaksud adalah pemohon kredit motor berdasarkan kriteria-

kriteria yang ditentukan. Dengan metode tersebut, diharapkan penilaian akan 

lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang sudah 

ditentukan sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih akurat terhadap 

siapa yang berhak memperoleh kelayakan untuk mendapatkan kredit motor 

di PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Surakarta . 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
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dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

Bagaimana merancang dan membuat aplikasi sistem pendukung 

keputusan Perangkingan kredit motor menggunakan Metode Simple Additive 

Weighting (SAW) Study kasus : PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. 

Cabang Surakarta. 

 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Agar permasalahan yang dimaksudkan penulis tidak meluas dan lebih 

terarah serta mudah difahami, maka diperlukan adanya pembatasan- 

pembatasan permasalahan yaitu : 

a. Pendataan pemohon kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance, 

Tbk.Cabang Surakarta. 

b. Penentuan kriteria Perangkingan kredit motor berdasarkan :  

Character (Karakter), Capacity (Kapasitas), Capital (Modal), 

Collateral (Jaminan), dan Condition (Kondisi). 

c. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah metode 

Simple Additive Weighting Method (SAW) 

d. Laporan data hasil penerima kredit. 

e. Laporan detail kriteria debitur. 

f. Aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0, 

Database SQL Server.  
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1.4   TUJUAN SKRIPSI 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat sistem 

pendukung keputusan Perangkingan kredit motor dengan metode Simple 

Additive Weighting (SAW). 

1.5   MANFAAT SKRIPSI 

Manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut : 

a. Salah satu alternatif untuk membantu proses penentuan perangkingan 

kredit pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Surakarta. 

b. Sistem yang dibangun diharapkan dapat membantu kerja instansi 

khususnya pada bagian Credit Analyst dalam melakukan penyeleksian 

pemohon kredit, dapat mempercepat proses penyeleksian pemohon 

kredit dan dapat mengurangi kesalahan dalam menentukan konsumen 

layak kredit. 

1.6   KERANGKA PEMIKIRAN 

Pada tahap kerangka pikir ini berguna untuk memperjelas kerangka 

tentang apa saja yang menjadi sasaran dari penelitian ini dengan berdasar 

pada perumusan masalah yang telah dimuat dalam tahap yang sebelumnya. 

Berikut ini adalah skema pemikirannya. 
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Penyelesaian :

Merancang  Sistem Pendukung Keputusan Perangkingan kredit motor 

dengan metode Simple Additive  Weighting (SAW)

Penyelesaian 1 :

1. Observasi

2. Wawancara

3. Studi Pustaka

Permasalahan Banyaknya 

pemohon kredit Yang 

tidak memenuhi kriteria 

penerima kredit motor 

Metode penentuan penerima 

kredit motor Belum 

dijalankan sesuai prosedur 

yang ada

Penentuan perangkingan kredit 

motor melibatkan kriteria jamak 

yang tidak dapat terlihat secara 

langsung

Penyelesaian 2 :

Menggunakan 

metode SAW

Penyelesaian 3:

a. Perancangan Diagram Alir Data (DAD)

b. Perancangan interface input output

c. Perancangan database

Penyelesaian 4 :

1.Bahasa progam :

   Visual basic

2.Database : SQL 

Server

Sistem yang baru :
Sistem Pendukung Keputusan perangkingan kredit motor

Dengan metode Simple Additive Weighting (SAW)

Study kasus di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Surakata

Permasalahan

 
Gambar 1. Gambar kerangka pikir SPK Perangkingan kredit Motor PT. Adira 

Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Surakarta. 

 

1.7   SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Sistematika penulisan Skripsi yang penulis gunakan bersifat deduktif 

yaitu mengambil masalah yang bersifat khusus dan umum. Masalah yang 

akan dibahas dalam laporan ini meliputi : 

BAB I      PENDAHULUAN 

Pada bab ini  berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kerangka Pikiran dan Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II     LANDASAN TEORI 
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Pada bab ini berisi tentang tinjauan-tinjauan teori yang digunakan 

untuk menjelaskan antara lain : Pengertian Komputer, sistem, 

informasi, dll. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang tata cara penelitian, 

prosedur penelitian dan teknik penelitian antara lain : Metode 

Kepustakaan, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisa Data, 

Metode Analisa Sistem, Metode Perancangan Basis Data, Metode 

Perancangan Interface, Metode Perancangan, Program dan 

Implementasi, Metode Kelayakan Sistem, Metode Penulisan 

Laporan. 

BAB IV   TINJAUAN UMUM 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum dan sejarah berdirinya 

PT. Adira Dinamika.  

BAB V    PEMBAHASAN MASALAH 

Pada bab ini berisi tentang diagram Konteks, Diagram Arus Data, 

Entitas Relational Diagram, Desain Kamus, Desain Input, Desai 

Output, Diagram Relasi Antar Tabel, serta cara menjalankan 

Program. 

BAB VI  PENUTUP 

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. 
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DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


