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Kredit adalah adalah bisnis bank yang sangat beresiko, dalam pemberian 
lvedit kepada nasabah, bank menghadapi suatu resiko, yaitu tidalc lcembalinya 
uang yang d i p i n j d a n  kepada nasabah. Oleh karena itu bank hams memberikan 
lcrcdit secara selektif dan hati-hati agar dana masyarakat yang telah ditanam tidak 
menjadi macet dan hanya memberilcan kredit lcepada debitur yang benar-benar 
layak sesuai penilaian bank. 

Proses pemberian kredit dari sejak permohonan sampai dengan 
pelunasannya secara garis besar terdiri dari beberapa tahapan yaitu diawali dengan 
pengajuan proposal, analisis kredit, dolcumentasi lredit, pencairan dana dan 
pemantauan kredit sampai dengan pelunasannya. 

Dalam tahapan analisis kredit tujuan utamanya adalah untuk memperoleh 
keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 
memenuhi kewajibannya lcepada bank secara tertib, baik pembayaran pokolc 
pinjaman maupun bunganya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam . 
perjanjian. 

Secara umum analisis kredit dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu aspek 
lcualitatif (non-finansial) dan aspek kuantitatif (finansial), aspek kualitatif meliputi 
aspelc yuridis, pemasaran, manajemen, teknis, jaminan, sosial elconomi dan lain- 
lain, sedangkan aspek kuantitatif meliputi aspek keuangan yang n~engkaji lcinerja 
perusallaan berdasarkan laporan lceuangan sehingga dapat diketahui likuiditas, 
profitabilitas, rentabilitas, aktifitas, aliran kas, sumber dan penggunaan dana dari 
perusahaan nasabah. Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan dalam 
proses pemberian kredit, maka pendalaman daliun penelitian ini dibatasi pada 
analisis aspek kuantitatif (finansial). 

Penggunaan sistem pendukung keputusan untuk analisis keuangan di 
Commercial Credit PT Bank "X" merupakan kebutuhan bagi analis lcredit untuk 
memperoleh hasil analisis yang cepat, tepat dan alcurat sesuai dengan lcriteria dan 
pedoman yang berlalcu di Commercial Credit PT Bank "X" serta menghindari 
adanya kesalahan intepretasi akibat beragamnya format, proses dan formula 
analisis serta program lcomputer yang digunakan dan untuk memudahlcan dalam 
pemeliharaan dan konsolidasi data. 

Pepasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana merancang protipe Sistem 
Pendulcung Keputusan dalam analisis keuangan untuk pengambilan lceputusan 
lcredit yang dapat digunakan di Commercial credit PT ~ & c  "X". 
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Penelitian ini bertujuan ~~ntulc melaksanakan investigasi, analisis dan 
perancangan serta membuat prototipe (konseptual) perangkat lunak Sistem . 

Pendukung Keputusan untuk analisis keuangan dalam pengambilan lceputusan 
kredit pada Commercial Credit PT. Bank " X .  

Kegunaan penelitian adalah sebagai bahan pertimbangan bagi ~nanajemen 
dalam pengembangan perangkat lunak sistem pendukung keputusan untulc analisis 
lceuangan dalam pengambilan keputusan lcredit akan dipergunalcan di Commercial 
Credit PT. Bank "X". 

Adapun metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode 
gabungan antara Siklus Hidup Pengembangan System (SDLC) dan Prototipe 
dengan tahapan kegiatan meliputi investigasi sistem, analisis sistem, perancangan 
sistem dan pembuatan prototipe. 

Pada taliap investigasi sistem dilcetahui bahwa lcelayalcan dari aspek-aspek 
organisasi, telcnis dan operasi telah dipeituhi, baik struktur organisasi, sumberdaya 
manusia, perangkat lunalc, perangkat keras dan jaringan telah memenuhi 
persyaratan untuk pengembangan sistem pendukung keputusan yang akan 
dikembanglcan. 

Pada tahap analisis sistenl digambarkan sistem pendulcung keputusan 
dengan menggunalcan Diagram Alir Data (DFD) yang menggambarlcan secara 
logilca aliran data yang terlibat di dalam sistem pendukung keputusan. Kelnudian 
dibuat Kamus Data ( ~ ~ t ~  ~ i ~ t i ~ ~ ~ d  yang menampilkan secara jelas semua 
elemen data yang terlibat dalam sistem pendulcung keputusan, sehingga dapat 
dipaha~ni ole11 semua pihak yang berlcepentingan dengan sistem pendukung 
keputusan yang digunakan. 

Pada tahap perancangan dilakulcan untulc memenuhi persyaratan fungsional 
dan menjelaskan bentulc rancangan sistem yang dibutuhlcan ole11 pengguna. Pada 
sistem manajemen dialog mengah~r interalcsi antara sistem pendukung keputusan 
dengan vengwna. Pada sistem manaiemen basis data meruuakan fasilitas untulc - - -- .. 
menglcreasikan, menggambarkan, mengubah dan mengontrol basis data yang 
dirancang dengan menggunakan Diagram Relasi Entitas (ERD). 

Pada tahapan peinbuatan prototipe digunakan Microsofr Excel dengan 
pertimbangan fleksibilitas dan tersedianya built-in formula, sehingga dapat 
mempercepat proses pembuatan prototipe. Selanjutnya dilakukan diuji coba untuk 
lnenampung semua kebutuhan pengguna (,,, requirements) dandiharaplca~~ 
dapat menjadi standar bagi pengembangan Sistem Pendukung ICeputusan di 
Commercial Credit PT Bank 'X'. 

Implikasi manajemen yang timbul dari hasil penelitian ini adalah perlu 
adanya pelatihan bagi analis kredit untuk dapat mengoperasilcan SPK yang baru, 
baik pengenalan fimgsi-fungsi yang ada serta fonnulasi yang digunakan. 
Sedangkan struktur organisasi yang ada telah diantisipasi untuk pengembangan 
sistem barn, sehingga sangat menunjang dalam terjadinya pemberdayaan secara 
optimal fungsi analis kredit di Commercial Credit PT Bank " X .  Selain itu untuk 
memudahkan kegiatan konsolidasi dan pemeliharaan data, perlu dilakukan 
konversi data yang saat ini masih dalam beragam format untuk digabung ke dalan 
basis data yang ada sehingga pemantauan dan pengelolaan data lebih mudah. 
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Kesimpulan yang diperoleh dengan adanya Sistem ~ e n d u k u n ~  ICeputusan 
yang barn adalah dapat menghilangltan terjadinya kesalahan intepretasi alcibat 
beragannya format, proses dan fonnula analisis serta prograll lcoinputer yang 
digunakan, sehingga pengambilan lceputusan kredit dapat lebih cepat, tepat dan 
aicurat serta menghasillcan lceputusan yang lebih bailc dan memberikan resilco yang 
lebih kecil bagi Bank. Bagi pengelola data memudahlcan dalam proses 
pameliharaan dan konsolidasi, sehingga pihak manajemen dapat mengetahui 
dengan cepat riwayat pemberian lreditnya. 

Saran bagi manajemen adalah prototipe sistem pendukung keputusan ini 
hams diuji coba lebih lanjut untulc memperoleh masulcan dari pengguna (use, 
requirements) yang selanjutnya disempumakan sehingga dapat menjadi standar 
SPK di Commercial Credit PT Bank "X". Dan seialan den~an  rencana " - 
pengembangan sistem pendukung keputusan yang sedang dilalcukan, inaka 
prototipe ini dapat dilcelnbanglcan untulc operasional dengan menggunakan bahasa - - - 
pennograman generasi ke empat (4 GL). - 

Kata Kunci : Analisis Keuangan untuk ICeputusan ICredit, PT Bank "X", Sistem 
Pendukung Keputusan, Sistem Informasi Manajemen, SDLC dan 
Prototipe, Studi Kasus. 
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