Jurnal Teknologi

h t tp : // lp p m. u pi yp t k. ac . id /o j s3 /i nd e x. p hp /T E KN O LO GI

Vol. 8 Issue 2 Oktober 2018, Hal 38-48

E-ISSN: 2541-1535 |P-ISSN : 2301-4474

IMPLEMENTASI DECISION SUPPORT SYSTEM (DSS)
DALAM PENENTUAN KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT
MODAL KERJA (KMK) UNTUK NASABAH BPR GUGUK
SARAI PADANG DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA
PEMOGRAMAN VISUAL BASIC 6.0 DAN DATABASE OPEN
SOURCE
GUSLENDRA
Universitas Putra Indonesia YPTK Padang
Email : guslendra444@gmail.com

ABSTRAK
BPR Guguk Sarai merupakan sebuah bank yang bergerak di sektor perkreditan .Untuk menentukan kelayakan kredit
dilakukan dengan cara pertimbangan antar pihak yang terkait sehingga memerlukan
waktu yang relatif lama.
Berdasarkan hal itu maka di rancang sistem penunjang keputusan berbasis komputer dengan menggunakan metode
program linear. Sistem yang dirancang dapat memperhitungkan keputusan secara otomatis untuk menghasilkan
kinerja operasional yang handal .
Kata kunci : Kelayakan kredit, sistem Penunjang Keputusan, Program Linear

1. PENDAHULUAN
Dewasa ini perkembangan teknologi komputer telah berkembang sangat pesat. Komputer dipandang
penting karena kelebihan dari komputer yang mampu memproses data dengan cepat dengan jumlah yang
banyak serta informasi yang dihasilkan lebih cepat diterima oleh pihak lain. BPR Guguk Sarai merupakan
salah satu lembaga keuangan yang memberikan jasa tabungan, deposito berjangka dan pemberian fasilitas
kredit kepada pengusaha kecil dan menengah. BPR Guguk Sarai dalam penyaluran kreditnya belum
secara maksimal menggunakan teknologi informasi yang dapat mengontrol kelayakan kredit untuk
menghasilkan berbagai alternatif keputusan yang membantu manajemen dalam memutuskan pihak-pihak
mana saja yang berhak diberikan kredit modal kerja. Untuk itu sistem ini yang akan membantu
perusahaan dalam mengalokasikan kredit sehingga optimalisasi kerja dapat senantiasa

2. TINJAUAN TEORI
Keputusan adalah rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari
atau mengurangi dampak negatif, atau untuk memanfaatkan kesempatan. Menurut Herbert A. Simon,
keputusan berada pada suatu rangkaian kesatuan, dengan keputusan terprogram pada satu ujungnya dan
keputusan tak terprogram pada ujung yang lain. Tujuan dari keputusan untuk mencapai target atau aksi
tertentu yang harus dilakukan. Sebelum menentukan keputusan yang akan diambil, seorang pengambil
keputusan harus mengetahui kriteria – kriteria dari keputusan tersebut, yaitu :
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1. Banyak pilihan / alternatif
2. Ada kendala atau syarat
3. Mengikuti suatu pola/model tingkah laku,baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur
4. Banyak input / variabel
5. Ada faktor risiko
6. Dibutuhkan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan.
Menurut Simon (1960), tahap – tahap pengambilan keputusan terdiri dari :
Intelligence
b. Design
c. Choice
d. Implementation
Tahap – tahap pengambilan keputusan yang dijelaskan diatas dapat digambarkan seperti gambar dibawah
ini :
INTELLIGENCE
(Penelusuran Lingkup
Masalah)

Sistem Informasi Manajemen /
Pengolahan Data Elektronik

DESIGN
(Perancangan Penyelesaian
Masalah)

CHOICE
(Pemilihan Tindakan)

Ilmu Manajemen / Operations
Research

IMPLEMENTATION
(Pelaksanaan Tindakan)

Komponen – komponen dari sistem pendukung keputusan dapat dilihat pada
gambar dibawah ini :

BASIS MODEL

BASIS DATA

MANAJEMEN
BASIS DATA

MANAJEMEN
BASIS MODEL

Piranti Lunak

MANAJEMEN PENYELENGGARA
DIALOG

`

TUGAS

LINGKUNGAN

PEMAKAI

Gambar Komponen Sistem Pendukung Keputusan
Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan
Sistematika rancang bangun sistem pendukung keputusan dimulai dari ide dasar perkembangan
pengambilan keputusan. Analisis ini kemudian dikaitkan dengan permasalahan para pengambil keputusan
berdasarkan tinjauan beberapa elemen – elemen keputusan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang
tersedia melalui pendekatan suatu model pengambilan keputusan.
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Adapun tahapan rancang bangun SPK adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi Tujuan Rancang Bangun
Untuk menentukan arah dan sasaran yang hendak dicapai, perlu ditentukan lebih dahulu tujuan dari
rancang bangun SPK
2. Perancangan Pendahuluan
Perancangan pendahuluan dilakukan guna merumuskan kerangka dan ruang lingkup SPK, serta
persyaratan unjuk kerja yang mesti dipenuhinya, memilih konsep - konsep, menganalisis dan
mengaplikasi model pembuatan keputusan yang relevan dengan tujuan SPK yang akan dibangun.
3. Perancangan Sistem
Kegiatan yang dilakukan dalam proses perancangan sistem diawali dengan analisis sistem guna
merumuskan spesifikasi SPK, perancangan konfigurasi SPK.
Model – Model Sistem Pendukung Keputusan
Gordon (1989) mengklasifikasikan model – model sistem pendukung keputusan ke dalam bentuk model –
model sebagai berikut :
1. Model Fisik
Model – model fisik didasarkan pada beberapa analogi antara sistem – sistem. Atribut – atribut model
fisik dipresentasikan dengan pengukuran – pengukuran yang ditunjukkan oleh jarum pada alat ukur.
2. Model Matematika
Model – model matematika menggunakan notasi – notasi dan persamaan – persamaan matematika
untuk mempresentasikan sistem. Atribut – atribut dinyatakan dengan variabel – variabel dan aktifitas
– aktifitas dinyatakan dengan fungsi matematika yang menjelaskan hubungan antar variabel tersebut.
3. Model Statis
Model – model dalam kategori statis, baik fisik atau matematika, memiliki nilai- nilai atribut yang
berbeda dalam keadaan seimbang (balance).

4. Model Dinamis
Kebalikan model statis, model dinamis menunjukkan perubahan setiap saat akibat aktivitas –
aktivitasnya. Perubahan – perubahan yang terjadi dalam sistem dapat diturunkan sebagai fungsi
waktu.
5. Model Analitis
Model analitis adalah model yang penyelesaiaannya dilakukan dengan teknik analitis, artinya
dilakukan dengan menggunakan deduksi teori – teori matematika.
6. Model Numerik
Model numerik adalah model yang diselesaikan dengan teknik numerik yang menghasilkan solusi
melalui tahapan – tahapan perhitungan iteratif.
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7. Model Simulasi
Dalam simulasi, informasi mengenai keadaan sistem diperoleh melalui tahapan – tahapan perhitungan
dari waktu / selang waktu ke waktu / selang waktu berikutnya.
Teknik Pendukung Keputusan Program Linier
Program Linier merupakan teknik yang banyak digunakan dalam penelitian Operasional
(Operations Research / OR). Program linier ini dipandang sebagai teknik pengambilan keputusan karena
dengan pengintegrasian secara serentak dan pelaksanaan operasi secara berurutan waktunya, dengan
menggunakan fasilitas – fasilitas yang tersedia, keputusan yang diambil dengan memperhitungkan segala
kemungkinan kapasitas sehingga efisiensi optimal dapat tercapai (Syamsi, 1995).
Levin et. Al (1995) menyatakan pengguanaan program linier sebagai teknik pengambilan keputusan
menggunakan pendekatan tiga tahap proses, yaitu :
1. Perumusan masalah, mengumpulkan informasi yang sesuai, mempelajari pertanyaan apa yang
harus dijawab, dan membuat permasalahan kedalam bentuk program linier.
2. Pemecahan masalah, mencari pemecahan optimal program linier.
3. Interpretasi dan penerapan solusi, pemeriksaan bahwa solusi dari program linier sudah
benar,mengerjakan analisis sensitivitas yang cocok dan menerapkannya kedalam praktek.
Levin et. Al (1995) menyatakan bahwa persyaratan umum dalam pemecahan masalah program linier
sebagai berikut :
1. Memiliki tujuan dalam terminologi variable keputusan.
Yaitu memaksimalkan beberapa agunan / jaminan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pinjaman
kredit yang dibutuhkan pemohon. Sehingga agunan yang diajukan berada dalam range batasan
model yang ditetapkan, dinyatakan DIPERTIMBANGKAN dan LAYAK mendapat kredit
tersebut.
2. Harus ada alternatif tindakan yang salah satu darinya akan mencapai tujuan.
3. Sumber yang diperhitungkan dalam model merupakan persediaan terbatas.
4. Tujuan dan segenap keterbatassannya dinyatakan dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan
matematika, dan harus ada persamaan atau pertidaksamaan linier.
4. PEMBANGUNAN SISTEM
Pada sistem pengambilan keputusan kelayakan pada BPR Guguk Sarai terdapat beberapa prosedur .
Secara garis besar prosedur yang diterapkan yaitu mengajukan permohonan kredit , konservasi
kelapangan tentang data agunan atau jaminan , rapat komite dan mengeluarkan berkas – berkas
persetujuan dilakukan pada rapat komite yang mana masih menggunakan musyawarah dengan
mengandalkan data taksasi dari lapangan tanpa formula atau perhitungan yang lebih akurat .
Berikut adalah bentuk dari formulir permohonan kredit :
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Gambar Formulir Permohonan yang sedang berjalan
Gambaran umum sistem yang diusulkan merupakan sistem yang akan dibangun secara garis besar.
Dimana sistem tersebut akan memberikan kinerja sebagai berikut :
1. Sebagai masukan atau input bagi rapat komite kredit untuk penentuan kelayakan pemberian
kredit bagi nasabah .
2. Sebagai dasar pengambilan keputusan untuk realisasi kredit .
3. Secara tidak langsung dapat meminimalisir kredit macet .
Data Flow Diagram ( DFD )
Data Flow Diagram dari sistem dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar Data Flow Diagram ( DFD ) level 0
Perancangan Subsistem Manajemen Model
Perancangan subsistem manajemen basis model bertujuan untuk menentukan model yang akan digunakan
dalam memecahkan permasalahan pengambilan keputusan dengan menetapkan struktur model untuk
mengasumsikan masukan yang benar dan keluaran yang tepat. Tujuan dari manajemen basis model adalah
untuk menciptakan model yang relevan dengan masalah yang dihadapi.
Pada perancangan sistem pendukung keputusan untuk kelayakan pemberian Kredit modal kerja pada BPR
Guguk Sarai ini dibangun dengan menggunakan model matematika. Model matematika yang digunakan
adalah model matematika sederhana dengan metode program linier. Program linier akan memberikan
gambaran bahwa fungsi dari model matematika adalah linier dan teknik pemecahan masalah yang terdiri
dari langkah – langkah matematika yang telah ditetapkan disebut program.
Berikut ini akan dijelaskan mengenai Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk kelayakan pemberian
Kredit modal kerja pada BPR Guguk Sarai dengan menjabarkan tahapan dalam model matematika dengan
program linier.
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Program Linier
Program linier yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan untuk kelayakan pemberian
Kredit modal kerja pada BPR Guguk Sarai terdiri dari beberapa langkah, yaitu :
Variabel Keputusan
Adapun syarat untuk permohonan persetujuan kredit adalah sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Fotocopy KTP Suami dan istri .
Fotocopy Kartu keluarga .
Fotocopy dari Agunan yang ajukan .
Surat Keterangan Izin Tempat Usaha .
Surat Keterangan Izin Usaha Perdagangan .
Surat Keterangan Izin Usaha dari Lurah .
Slip Gaji

Dalam pemberian kredit membutuhkan suatu analisis terhadap usaha yang dilakukan debitur untuk
menentukan suatu keputusan dalam pemberian kredit. Salah satu cara menilai kegiatan usaha debitur
adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip kredit pada aspek-aspek usaha debitur. Adapun prinsipprinsip yang digunakan adalah berupa analisis 6C menurut Gup and Kolari (2005; 263) tersebut adalah:
a. Character, sifat dan watak dari nasabah (kejujuran, tanggungjawab, integritas dan konsisten). Sifat
atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, tercermin dari
latar belakang debitur baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.
b. Capacity, kemampuan seseorang untuk menjalankan bisnis. Debitur perlu dianalisis apakah dia
mampu memimpin dengan baik dan benar usahanya. Jika dia mampu memimpin usahanya, maka dia
juga akan mampu untuk mengembalikan pinjamam sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap
berjalan.
c. Capital, kondisi keuangan dari nasabah (pendapatan bersihnya). Modal yang besar maka
menunjukkan besarnya kemampuan debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya.
d. Colleteral, kekayaan yang dijanjikan untuk keamanan dalam transaksi kredit/anggunan. Jaminan
hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jika terjadi kredit macet, maka agunan inilah yang
digunakan untuk membayar kredit tersebut.
Analisis kredit selalu mengutamakan jaminan, dimana jaminan dan karakter dari debitur dianggap sebagai
determinan utama resiko kredit.
e. Condition, faktor luar (kondisi ekonomi) yang mengontrol perusahaan. Menilai kredit hendakya juga
dinilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta
prospek usaha dari sektor yang ia (peminjam) jalankan.
f. Compliance, kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku itu sangatlah penting. Hal
ini menyangkut atas kepatuhan kreditur dan debitur dengan perjanjian yang telah disepakati bersama
Agar lebih terarah dalam manganalisis sistem penunjang keputusan dalam pemberian kredit, maka penulis
memilih dua prinsip kredit, yaitu analisis Colleteral (agunan kredit) dan capital (penghasilan) yang akan
di gunakan dalam penentuan kelayakan kredit, karena Kunci sukses dari bisnis kredit adalah analisis
kredit yang sistematis. Bila analisis kurang cermat maka membuat kredit tersebut menjadi kredit yang
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berbahaya, bisa menimbulkan resiko kredit. Analisis kredit selalu mengutamakan agunan / jaminan,
dimana jaminan dan karakter dari debitur dianggap sebagai determinan utama resiko kredit.
Dan berikut ini akan dijelaskan kriteria atau variabel untuk masing – masing tahapan seleksi dan variabel
lain yang mendukung proses pengambilan keputusan kelayakan pemberian Kredit modal kerja pada BPR
Guguk Sarai :
1. Analisa Kondisi Keuangan Nasabah (X1)
Bobot nilai untuk variabel analisa kondisi keuangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel Analisa kondisi Keuangan Nasabah
No.

Sisa Penghasilan

Bobot

1.

≥ 5.000.0000

10

2.

≥ 3.500.00 < 5.000.000

8

3.

≥ 2.000.000 < 3.500.000

6

4.

≥ 1.000.000 < 2.000.000

4

5.

≥ 500.000 < 1.000.00

2

6.

<500.000

1

2. Analisa Agunan / Jaminan (X2)
Bobot nilai untuk variabel analisa agunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel Analisa Harga Taksasi Agunan
No.

Harga Taksasi Agunan

Bobot

1.

≥ 50.000.0000

10

2.

≥ 35.000.00 < 50.000.000

8

3.

≥ 20.000.000 < 35.000.000

6

4.

≥ 10.000.000 < 20.000.000

4

5.

≥ 5.000.000 < 10.000.00

2

6.

<5.000.000

1

3. Asumsi Bobot Nilai untuk Keputusan (Y)
Semua variabel keputusan yang memiliki standar minimum yang harus dipenuhi yang ditetapkan BPR
Guguk Sarai sehingga Nasabah tersebut layak untuk dinyatakan Menerima kredit atau tidak. Untuk lebih
jelasnya mengenai variabel apa saja yang memiliki standar minimum dapat dilihat pada Tabel 3.3
dibawah ini
45

Jurnal Teknologi

h t tp : // lp p m. u pi yp t k. ac . id /o j s3 /i nd e x. p hp /T E KN O LO GI

Vol. 8 Issue 2 Oktober 2018, Hal 38-48

E-ISSN: 2541-1535 |P-ISSN : 2301-4474

Tabel Asumsi Bobot Variabel Kelayakan
Keterangan
Bobot

No
1

Layak

(Xi) >=6

2

Dipertimbangkan

4=>(Xi)<6

3

Tidak Layak

(Xi) <4

Fungsi Tujuan
Tujuan dari BPR Guguk Sarai adalah mendapatkan nasabah yang sesuai dengan standar keputusan dari
masing – masing variabel yang telah ditetapkan. Fungsi tujuan dinyatakan dalam notasi matematika
berupa suatu persamaan. Fungsi tujuan dari masalah kelayakan ini adalah :
Y (Keputusan) =  (Xi)
Y = X1 + X2 ; X1>0, X2>0
Keterangan :
Y = Tujuan yang akan dicapai (Keputusan)
X1 = Analisa Kondisi Keuangan Nasabah (Sisa Pengahsilan)
X2 = Analisa Agunan / Jaminan
Batasan Model
Batasan model merupakan hubungan linier dari batasan atas pengambilan keputusan. Bobot yang
telah ditetapkan mempunyai batasan untuk mendapatkan yang diinginkan. Batasan model pada
sistem pendukung keputusan perhitungan kelayakan Kredit Modal Kerja ( KMK ) pada PT . BPR
Guguk Sarai ini merupakan berapa variable keputusan yang dibutuhkan untuk mendapatkan
pinjaman kredit yang dibutuhkan pemohon tersebut.
Asumsi Data
Pada asumsi data akan dijelaskan rancangan sistem pendukung keputusan dengan mengasumsikan
tabel yang berisi data tidak lengkap. Pada tabel tidak lengkap ini akan dilengkapi dengan asumsi
bobot yang telah ditetapkan untuk masing – masing kondisi. Untuk lebih jelasnya penjabarannya
dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini :
Tabel Tabel Data Tidak Lengkap
Berdasarkan tabel diatas maka akan diperhitungkan bobot yang didapat untuk masing – masing kriteria
apakah bobot yang didapat sudah memenuhi syarat dan bobot yang telah ditentukan. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat dibawah ini :
1. No_nsbh
Nama

: NP001
: Mardi
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Y1 = X1+X2+
= 4+4 =8
Keputusan (Y) = 8 (Layak)
2. No_nsbh
Nama

: NP002
: Surip

Y2 = X1+X2
= 2+1 =3
Keputusan (Y) = 3 (tidak layak)
Berdasarkan standarisasi nilai minimum untuk variabel seleksi tertentu maka peserta dengan No_nsbh
NP001 dinyatakan layak dan nasabah dengan No_nsbh NP002 dinyatakan tidak layak. Hal ini disebabkan
karena nasabah dengan No_nsbh NP001 memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan sedangkan
nasabah dengan No_nsbh NP002 tidak memenuhi standar yang telah di tetapkan, Berdasarkan nilai –
nilai yang telah dijelaskan diatas, tabel yang berisi data tidak lengkap tersebut dapat menghasilkan tabel
dengan data yang lengkap untuk mendapatkan keputusan yang lebih singkat dan mudah dimengerti oleh
pengguna sistem / user. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.5 yang berisi data lengkap
dibawah ini :
KESIMPULAN
Berdasarkan analisa dan penelitian yang telah dilakukan pada PT.BPR Guguk Sarai maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Dengan adanya sistem penunjang keputusan kelayakan kredit menggunakan komputer dapat
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan pemberian kredit
modal kerja.
2. Dengan adanya sistem penunjang keputusan dapat melakukan pengontrolan kelayakan kredit agar
teraplikasi dengan baik, agar tidak mengalami hambatan dalam pemberian kredit.
3. Dengan menggunakan metode perhitungan (program linear) yang dilakukan pada sistem penunjang
keputusan dilakukan secara kuantitatif dengan mengakumulasikan variabel yang terkait untuk
memudahkan user dalam memahami alur dari perhitungan data.
4. Pada dasarnya sistem penunjang keputusan tidak menggantikan pekerjaan manusia , tapi sebagai alat
bantu untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam mengambil keputusan.
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