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ABSTRACT

37��;�LV�D�FRPSDQ\�ZKLFK�RSHUDWHV�LQ�HOHFWURQLFV�DQG�IXUQLWXUH�¿QDQFLQJ��$V�D�¿QDQFH�FRPSDQ\��

WKH�PDMRU�FRQFHUQ�LV�KRZ�WR�JHW�DV�PDQ\�GHEWRUV�ZKR�KDYH�D�VWURQJ�FRPPLWPHQW�WR�UHSD\�SURYLGHG�

¿QDQFLQJ�� 'HFLVLRQ� 6XSSRUW� 6\VWHP� LV� RQH� RI� WKH� XVHV� RI� FRPSXWHU� WHFKQRORJ\� ZKLFK� LV� DEOH� WR�

KHOS�LQ�D�GHFLVLRQ�PDNLQJ��7KH�ORDQ�RI¿FHUV�DUH�UHTXLUHG�SUHFLVLRQ��DFFXUDF\�DQG�UHVSRQVLELOLW\�LQ�

GHWHUPLQLQJ�WKH�DGPLVVLELOLW\�RI�VXFK�¿QDQFLQJ�LQ�RUGHU�WR�WKH�PDQDJHPHQW�RI�37��;�ZLOOV�QRW�ORVV��

2QH�ZD\� WR� GHWHUPLQH� D� DFFHSWHG� RU� QRW� DFFHSWHG� ¿QDQFLQJ� LV� E\� EXLOGLQJ� XS� D� V\VWHP� WKDW� FDQ�

IDFLOLWDWH�WKH�PDQDJHPHQW�LQ�DVVHVVLQJ�RI�IHDVLELOLW\�RI�WKH�¿OOLQJ�RI�¿QDQFLQJ�E\�GHEWRUV�XVLQJ�)X]]\�

,QIHUHQFH�6\VWHP�0DPGDQL�PHWKRG�� ,W� LV�NQRZQ� WKDW�E\�)X]]\� ,QIHUHQFH�6\VWHP�0DPGDQL�PHWKRG�

LPSOHPHQWDWLRQ�ZLOO�VLPSOLI\�IRU�WKH�PDQDJHPHQW�LQ�¿QDQFLQJ�GHFLVLRQ�PDNLQJ�ZKHWKHU�UHFHLYH�RU�

QRW�IURP�GHEWRUV¶�¿OLQJ�
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ABSTRAK

PT. X merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan elektronik dan furniture. Sebagai 

perusahan pembiayaan, hal yang menjadi perhatian utama yaitu bagaimana mendapatkan debitur 

sebanyak mungkin yang mempunyai komitmen tinggi dalam melunasi pembiayaan yang telah 

diberikan. Sistem pendukung keputusan adalah salah satu dari pemanfaatan teknologi komputer 

yang dapat membantu dalam pengambilan suatu keputusan. Petugas kredit dituntut ketelitian dan 

kejelian serta tanggung jawab dalam menentukan diterima atau tidaknya pembiayaan tersebut agar 

pihak manajemen PT. X tidak mengalami kerugian. Salah satu cara untuk menentukan diterima atau 

tidaknya pembiayaan adalah dengan membangun suatu sistem yang dapat membantu memfasilitasi 

pihak manajemen dalam melakukan penilaian tingkat kelayakan atas pengajuan pembiayaan oleh 

debitur menggunakan metode Fuzzy Inference System Mamdani. Dengan mengimplementasikan 

metode Fuzzy Inference System Mamdani akan mempermudah pihak manajemen dalam pengambilan 

keputusan pembiayaan diterima atau tidaknya dari pengajuan debitur. 

.DWD�NXQFL��)X]]\�,QIHUHQFH�6\VWHP��0HWRGH�0DPGDQL��3HQJDMXDQ�.UHGLW�%DUDQJ
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I. PENDAHULUAN

Peranan teknologi informasi dan komputer 

adalah dalam mendukung pengolahan data agar 

OHELK� HIHNWLI� GDQ� H¿VLHQ�� %DQ\DN� SHUXVDKDDQ�

swasta maupun instansi pemerintah yang 

telah memanfaatkan teknologi komputer 

guna membantu mengolah data sesuai dengan 

kebutuhannya dan sistem pendukung keputusan 

adalah salah satu dari pemanfaatan teknologi 

komputer yang dapat membantu dalam 

pengambilan suatu keputusan. 

 PT. X merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam pembiayaan elektronik dan 

furniture. Sebagai perusahan pembiayaan, hal 

yang menjadi perhatian utama yaitu bagaimana 

mendapatkan debitur sebanyak mungkin yang 

mempunyai komitmen tinggi dalam melunasi 

pembiayaan yang telah diberikan. Prioritas 

utama dalam peningkatan pembiayaan yang 

sedikit resiko kerugian dari pihak perusahaan 

adalah peranan dari para sales dan surveyor. 

Petugas surveyor harus jujur dan kredibel dalam 

menyampaikan informasi tentang debitur yang 

mengajukan kredit elektronik dan furniture. 

Selain itu, kejujuran pihak yang mempunyai 

wewenang untuk menerima/menolak pengajuan 

debitur sangat berperan. 

Survey dilakukan oleh petugas surveyor 

atas permintaan sales/debitur dengan beberapa 

ketentuan pertanyaan yang sifatnya bagaimana 

status keadaan debitur tersebut dalam hal 

mampu/tidaknya debitur tersebut melunasi 

pembiayaan yang akan diberikan. Dalam hal ini 

petugas kredit dituntut ketelitian dan kejelian 

serta tanggung jawab dalam menentukan 

diterima/tidaknya pembiayaan tersebut agar 

pihak manajemen PT. X tidak mengalami 

kerugian.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu 

diusulkan suatu sistem yang dapat membantu 

memfasilitasi pihak manajemen dalam 

melakukan penilaian tingkat kelayakan atas 

pengajuan pembiayaan oleh debitur dengan 

menggunakan metode Fuzzy Inference System 

Mamdani.  Sehingga memudahkan bagian 

kredit dalam mengambil suatu keputusan secara 

cepat, akurat dan mudah. Unsur yang menjadi 

tolak ukur adalah penghasilan, pengajuan dan 

data administratif.

II. METODE PENELITIAN 

����0HWRGH�3HQJXPSXODQ�'DWD

Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

adalah metode kepustakaan, metode observasi, 

dan metode wawancara.
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���� 0HWRGH�3HQJHPEDQJDQ�3HUDQJNDW�/XQDN

������3ODQQLQJ

Sistem pendukung keputusan yang 

diterapkan adalah memberikan alternatif 

terhadap pengambilan keputusan pengajuan 

pembiayaan. Terdapat beberapa unsur yang 

digunakan dalam menentukan penilaian 

terhadap berkas pengajuan pembiayaan 

diantaranya yaitu :

a) Seleksi penghasilan, tahap ini melakukan 

YHUL¿NDVL�GDWD�

E�� 6HOHNVL� SHQJDMXDQ�� PHODNXNDQ� YHUL¿NDVL�

data yang menyangkut masalah besarnya 

pengajuan, jangka waktu pinjam (tenor) dan 

besarnya angsuran yang harus dibayarkan 

tiap bulannya 

c) Tahap seleksi kelengkapan administrasi, 

PHODNXNDQ� YHUL¿NDVL� WHUKDGDS� GDWD�GDWD�

berkas pengajuan.

2.2.2 Analisis 

Pengambilan keputusan  permohonan 

pengajuan kredit berupa berkas pengajuan yang 

diajukan oleh debitur, dimana pihak analisis 

kredit mengalami kesulitan dalam mengambil 

keputusan sehingga dapat mengakibatkan 

terjadinya kredit macet dan dapat mengakibatkan 

kerugian yang lebih besar.

������3HUDQFDQJDQ�6LVWHP

Diagram konteks untuk aplikasi ini seperti 

pada Gambar 1. 

 

*DPEDU�����'LDJUDP�.RQWHNV�6LVWHP�3HQGXNXQJ�.HSXWXVDQ

������3URVHV����3HQHUDSDQ���0HWRGH�0DPGDQL��

GDODP����$QDOLVLV�3HQJDMXDQ�.UHGLW

Variabel input yang digunakan adalah 

penghasilan, pengajuan, dan administrasi 

sedangkan variabel outputnya adalah 

keputusan.

Tahap pertama adalah menentukan 

himpunan fuzzy. Gambar 2., 3., 4. menguraikan 

himpunan fuzzy untuk variabel penghasilan, 

variabel pengajuan, variabel data administratif 

serta variabel keputusan.
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*DPEDU�����+LPSXQDQ�)X]]\�XQWXN�9DULDEHO�3HQJKDVLODQ

 

*DPEDU�����+LPSXQDQ�)X]]\�XQWXN�9DULDEHO��3HQJDMXDQ

 

*DPEDU�����+LPSXQDQ�)X]]\�XQWXN�9DULDEHO�'DWD�$GPLQLVWUDWLI

 

*DPEDU����+LPSXQDQ�)X]]\�XQWXN�9DULDEHO�.HSXWXVDQ
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Tahapan selanjutnya adalah pembentukan 

aturan. Berikut terdapat beberapa aturan yang 

diterapkan dalam kasus ini:

[R1] IF penghasilan is sangat kecil AND 

pengajuan is sangat banyak AND data 

administratif is sangat kurang THEN 

keputusan is tidak layak.

[R2] IF penghasilan is sangat kecil AND 

pengajuan is banyak AND data administratif 

is kurang THEN keputusan is tidak layak.

[R3] IF  penghasilan is sangat kecil AND 

pengajuan is sedang AND data administratif 

is sedang THEN keputusan is tidak layak.

[R4] IF   penghasilan is sangat kecil AND 

pengajuan is sedikit AND data administratif 

is baik THEN keputusan is tidak layak.

[R5] IF penghasilan is sangat kecil  AND  

pengajuan is sangat sedikit AND administrasi 

is sangat baik  THEN  keputusan is layak.

[R6] IF penghasilan is kecil AND pengajuan is 

sangat banyak AND administrasi is sangat 

kurang THEN keputusan is tidak layak.

[R7]IF penghasilan is kecil AND pengajuan is 

banyak AND administrasi is kurang THEN 

keputusan is tidak layak.

[R8] IF penghasilan is kecil AND pengajuan is 

sedang AND administrasi is sedang THEN 

keputusan is layak.

[R9]IF penghasilan is kecil AND  pengajuan is 

sedikit  AND  administrasi is baik  THEN 

keputusan is layak.

[R10]IF  penghasilan is kecil AND  pengajuan is 

sangat sedikit  AND  administrasi is sangat 

baik THEN keputusan is layak.

[R11] IF penghasilan is sedang  AND pengajuan 

is sangat banyak  AND administrasi is 

sangat kurang THEN keputusan is tidak 

layak.

[R12] IF  penghasilan is sedang  AND  pengajuan 

is banyak AND administrasi is  kurang 

THEN keputusan is tidak layak.

Tahapan ke tiga adalah Aplikasi Fungsi 

Implikasi. Pada metode mamdani fungsi 

implikasi yang digunakan adalah Min.

Berdasarkan data yang ada maka berikut 

adalah sample untuk [R1] dengan aturan 

predikatnya sebagai berikut:

      predikat1 = penghasilan sangat kecil  

pengajuan sangat banyak  data 

administratif sangat kurang
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 = Min    penghasilan      sangat      

kecil (2000000),    pengajuan   

sangat banyak    (1000000),            

data administratif sangat  

Kurang (40))

 = Min (0.6 ; 0.6 ; 0.5)

 = 0.5 

*DPEDU����$SOLNDVL�)XQJVL�,PSOLNDVL�XQWXN�5�

Tahapan berikutnya adalah Komposisi 

Antar aturan. Dari hasil aplikasi fungsi implikasi 

dari tiap aturan, digunakan metode MAX untuk 

melakukan komposisi antar semua aturan.

 

*DPEDU�����'DHUDK�+DVLO�.RPSRVLVL

Tahapan selanjutnya adalah Metode 

penegasan yang dipakai adalah metode centroid. 

Untuk itu hal pertama yang dilakukan adalah 

menghitung momen untuk tiap daerah.

M1 =   = 156.25

M2 =  

 = 

 = (0,025 (39)2 – 0,25 (39)) – 0,025 (15)2 – 

0,25 (25)

 = (38,025 – 9,75) – 15,625 – 6,25

 = 6,4

M3 =  

 = 0,6 x   z2

 = 0,3 z2  

 = 0,3 x (60)2 - 0,3 (39)2

 = 1080 – 456,3

 = 624

Kemudian menghitung luas setiap daerah:
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A1 = 25*0.25 = 6.25

A2 = (0.25+0.6) *( 39-25)2= 5.95

A3 = (60-39)* 0.6 = 126

Titik pusat diperoleh dari

Z =      =         = 5.95

Maka pengajuan pembiayaan pada debitur 

ini tidak layak untuk diterima.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

����,QSXW�'DWD�'HELWXU

Form data debitur digunakan untuk mengisi 

data debitur. Form data debitur terdiri dari No 

debitur, nama debitur, tempat lahir, tanggal 

lahir, jenis kelamin, alamat dan nomor telpon. 

Adapun tampilan form data debitur dapat dilihat 

pada gambar 8.

*DPEDU����)RUP�(QWU\�'DWD�'HELWXU

����,QSXW�'DWD�3HQJDMXDQ�.UHGLW

Form data pengajuan kredit digunakan 

untuk mengisi data pengajuan kredit. Form 

data pengajuan kredit terdiri dari No berkas, 

tanggal,no debitur, nama debitur, nama 

barang, harga barang, tenor, angsuran, dan 

status pengajuan. Adapun tampilan form data 

pengajuan kredit dapat dilihat pada gambar 9.
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���� )RUP�3URVHV�$QDOLV�.UHGLW

Form data proses analis kredit digunakan 

untuk mengisi data proses analis kredit. Form 

data proses analis kredit terdiri dari no berkas, 

*DPEDU����)RUP�,QSXW�'DWD�3HQJDMXDQ�.UHGLW

*DPEDU������)RUP�3URVHV�$QDOLV�.UHGLW

tgl pengajuan, no debitur, nama debitur, nama 

barang, harga barang, tenor dan angsuran. 

Adapun tampilan form data proses analis kredit 

dapat dilihat pada Gambar 10.  

���� 7DPSLODQ� +DVLO� $NKLU� 'DWD� $QDOLVLV�

.UHGLW

Form data analisis kredit digunakan 

untuk mengisi data analisis kredit. Form data 

analisis kredit terdiri dari besar pendapatan, 

besar angsuran, margin, grade, presentase, 

kelengkapan administrasi, grade, percentase. 

Adapun tampilan form data analisis kredit dapat 

dilihat pada Gambar 11.
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���� )RUP�/DSRUDQ�+DVLO�.HSXWXVDQ

Form data laporan hasil keputusan 

digunakan untuk mengisi data laporan hasil 

*DPEDU������7DPSLODQ�+DVLO�$NKLU�'DWD�$QDOLVLV�.UHGLW

*DPEDU������/DSRUDQ�+DVLO�.HSXWXVDQ

keputusan. Adapun tampilan form data laporan 

hasil keputusan dapat dilihat pada gambar  12.

 

���� 3HPEDKDVDQ

Proses pengambilan keputusan atas 

pengajuan kredit oleh debitur diimplementasikan 

dalam bentuk aplikasi guna memudahkan 

pegawai analisis kredit dalam menganalisis 

tingkat kelayakan pengajuan kredit. Proses 

pengambilan keputusan didasarkan pada syarat 

dan ketentuan yang ada yaitu penghasilan, 

pengajuan dan kelengkapan data administratif. 

Syarat penghasilan dan pengajuan digunakan 

sebagai acuan dalam mencari margin kemampuan 

pembiayaan masing-masing debitur, sedangkan 

kelengkapan data administratif digunakan 

sebagai tingkat keakuratan data dan identitas 

yang dimiliki oleh debitur. Pada proses 

penilaian tingkat kelayakan digunakan metode 
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Fuzzy Inference System Mamdani karena 

penerapannya memberikan hasil yang tepat dan 

objektif.

,9�� 6,038/$1

Penerapan Fuzzy Inference System 

Mamdani pada analisis penilaian tingkat 

kelayakan pengajuan kredit pada PT. X  

menghasilkan beberapa kesimpulan:

a. Aplikasi pengolahan data Sistem Pendukung 

Keputusan Pengajuan Kredit Barang telah 

dapat digunakan untuk proses analisis 

pengajuan kredit. Serta dapat menyimpulkan 

keputusan atas kelayakan pengajuan kredit 

sehingga memudahkan pihak PT. X dalam 

mengambil keputusan atas pengajuan kredit 

barang yang dilakukan oleh debitur. 

b. Sistem ini masih perlu penyesuaian 

range margin kredit yang lebih baik guna 

meningkatkan nilai kelayakan kredit yang 

diajukan oleh debitur.

9�� '$)7$5�3867$.$
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