
I. PENDAIIULUAN 

A. Latar Belakang. 

Salah satu lcegiatan utama suatu bank adalah penyaluran lcredit lcepada 

masyarakat, lcredit lancar alcan mendatangkan lceuntungan atau pengl~asilan 

yang berupa penghasilan bunga, sedanglcan kredit bermasalah akan 

mendatangltan lcerugia~i bngi Bank. 

Ieedit adalal~ bisnis bank yang sangat beresiko, dalarn pemberian lcredit 

lcepada nasabah, bank menglladapi suatu resiko, yaitu tidalc lcembalinya uang 

yang dipinjamkan lcepada nasabah. Ole11 karena itu bank 11an1s memberilcan 

lcredit secara selelctif dan hati-hati agar dana n~asyarakat yang telah ditanam 

tidak menjadi macet dan hanya mernberikan luedit kepada debitur yang 

benar-benar layak sesuai penilaian bank. 

Dalam pemberian kreditnya bank harus selalu melalcsanakan prinsip 

kehati-hatian dan memperlcecil setiap resiko yang akan timbul, sehingga 

hanya lcredit yang benar-benar layalc sesuai lcetentuan yang berlaku yang 

dapat diberikan. 

Hingga saat ini sumber utama pendapatan bank lnasih berasal dari 

pendapatan bunga knteresr kredit, walaupun telah diupayalcan 

untulc bergeser kepada pendapatan jasa perbadcan ( F ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ l )  seperti L/C, 

Tunnsfer, Provisi, payment point dan lain-lain, namun secara keselunthan 

nilainya masih relatif lcecil. 
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Sedangkan sumber dana pembiayaan utarna kredit adalah berasal dari 

Dana Pihalc lcetiga seperti Deposito, Giro, Tabungan dan lain-lain yang . 

kemudian disalurlcan kembali lcepada masyarakat, dilnana ada keinungkinan 

lcredit yang diberikan tidak dapat tertagih dan menjadi lcredit n~acet, 

lcemudian debitur penerima kredit dapat mengemukakan sejuta alasan. 

Di sisi lain, bank tetap harus membayar setiap rupiah dana masyarakat 

yang ditempatkan padanya. Apapun yang terjadi pada kredit, bank tidak boleh 

tidak tetap harus membayar dana masyarakat, bank tidalc bole11 mengatalcan 

bahwa lcredit yang diberikan tidalc tertagih, sehingga tidalc dapat membayar 

dana masyardcat. 

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tallun 

1998'tentang pen~bahan UU No 7 tallun 1992 tentang perba~lkan dalanl pasal 

8 disebutlcan : 

1. Dalam memberilcan lcredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 

Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarlcan analisis yang 

mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur 

untulc melunasi ~ltangnya atau mengeinbalikan pembiayaan dimaksud 

sesuai dengan yang diperjanjikan. 

2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perlcreditan dan 

pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan lcetentuan yang 

diterapkan Banlc Indonesia. 

Proses pemberian kredit sampai dengan pelunasannya melalui tahapan proses 

yang diawali dengan pengajuan proposal, analisis kredit, dokuinentasi lcredit, 

pencairan dana dan pemantauan lcredit sampai dengan pelunasannya. 
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Dalam tahapan analisis kredit tujuan utarnanya adalah untulc memperoleh 

key&inan apalcah nasabah menlpunyai kemauan dan ke~nampuan untulc 

memenuhi kewajibannya kepada banlc secara tertib, baik pembayaran pokolc 

pinjaman maupun bunganya sesuai dengan lcetentuan yang ditetapkan dalam 

perjanjian. Secara umum analisis kredit dapat dibagi menjadi dua aspelc yaitu 

aspelc kuantitatif (finansial) dan aspek Icualitatif (non-finansial), aspelc 

kualitatif meliputi aspelc yuridis, iemasaran, manajemen, telcnis, jaminan, 

sosial eltono~lli (Ian lain-lain, setlangltan aspelc kuantilatif (finansial) menilai 

lcinerja nasabah berdasarlcan laporan Iceuangan, sehingga dapat diketahui 

lcondisi lceuangan nasabah seperti likuiditas, profitabilitas, rentabilitas, 

aktifitas, aliran kas sumber dan penggunaan dana dari pen~sahaan nasabah. 

Mengingat luasnya ruang linglcup pennasalahan dalam pemberian keputusan 

kredit, malca penelitian ini dibatasi pada analisis aspek lteuangan dalam 

pengambilan lceputusan kredit. 

Untuk dapat mnelakulca~l analisis keuangan yang cepat, tepat dill1 akurat 

tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian sehingga lceputusan yang dihasillcan 

tidalc merugikan bank, diperlukan adanya suatu d~~lcnngan peranglcat lunalc 

sistem pendulcung lceputusan berbasis kon~puter yang dilcenal dengan Sistem 

Pendukung Keputusan (SPIC) yang dapat menyajikan informasi secara cepat 

dan tepat untulc mendula~ng pengambilan lceputusan lcredit. 

Tujuan penggunaan SPK adalah sebagai berihrt : 

1. Melalcukan analisis keuangan berdasarkan Laporan Keuangan sehingga 

dapat diketahui kinerja perusahaan dinlasa lalu yang tercennin dari rraio- 

rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan aktivitas. 

http://www.mb.ipb.ac.id



2. Membuat proyeltsi lceuangan berdasarkan laporan Iceuangan dan rencana 

yang ingin dicapai sehingga dapat dilcetahui prospelc dan lcelayaltan usalma 
-. 
nasabah dimasa depan. 

3. Menglutung besarnya ltebutuhan kredit yang akan diberilcan lcepada 

Nasabah sesuai dengan ltebutuhan proyek serta pelunasannya. 

B. Identifiltasi Masalah. 

Analisis Beuangan inerupaka~l salah satu bagian penting dalam analisis 

Itrcdit yang barus dilalculcan dengan cepat, tcpat dan alturat, namun tanpa 

bantuan perangltat lunak ha1 ini sulit dilaltltulta~m, dinmana hingga lcini belunl 

ada peranglcat lunak SPIC yang seragall dan baltu yang digunalcan. ICendala 

lainnya adalah beragamnya format penyajian analisis, adanya berbagai 

program lcoinputer, formulasi yang tidalc balcu, ltean~anan/lteralmasiaan data 

tidak terjamin, kesulitan dalan pemeliharaan data, sulit dalam proses 

pemantauan dan konsolidasi data, tidak  fri friend^,,, kurang akurat serta 

hanya dapat dimengerti oleh sipeinbuat sendiri, sehingga analisis Iteuangan 

menjadi lambat dan lcurang ala~rat, banyalcnya lcelulma~m dari nasabah tentang 

lambatnya lceputusan yang diberikan, dilain pihalc penga~nbil keputusan 

sendiri mengeluh ltarena belunm standarnya for~nat pe~myajian menyebablcan 

pengambilan keputusan menjadi lambat. 

Dengan meningltatnya persaingan bisnis menuntut pelayanan yang lebih 

baik, cepat, tepat dan akurat, kebutuhan SPIC sangat dirasakan oleh para 

analis kredit yang hingga saat ini masih terns dievaluasi dan dikaji perangkat 

lunak SPK yang akan digunakan yaitu menyempurnakan yang sudah ada, 

membuat baru atau membeli dari Vendor. 
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C. Perumnsan Masalah. 

Untuk mengatasi perrnasalahan tersebut di atas, maka perunlusan rnasalah 

yang alcan diteliti adalah bagaimana membuat prototipe Sistein Pendukung 

Iceputusan untulc analisis lceuangan dalam keputusan kredit di Co~nmercial 

Credit PT. Bank "X". 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

1. Tujuan penelitian ini adalal~ : 

a. Melaksanakan investigasi, analisis dan perancangan sistem 

pendukung keputusan untuk analisis keuangan dalanl lceputusan 

kredit di Commercial Credit PT Bank "X". 

b. Merancang prototipe perangkat lunak sistem pendukung keputusan 

untuk analisis lceuangan dalam pengambilan lceput~~san kredit di 

Commercial Credit PT Bank "X". 

2. ICeg~ulaan penelitian ini adalah : 

Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen dalam rencana 

pengembangan peranglcat lunak sistem pendukung keputusan (SPK) 

untuk analisis keuangan dalam keputusan kredit di Commercial Credit 

PT. Bank " X .  

E. Ruaug Lingkup Penelitian. 

1. Dalam penelitian ini dibatasi pada aspek analisis lceuangan dalanl 

pengambilan keputusan kredit sesuai dengan ketentuan dan prosedur 

yang berlaku di Commercial Credit PT. Bank "X". 
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2. Pengembangan sistem pengan~bilan keputusan menggunalcan metode 

gabungan antara Siklus Hidup Pengembangan Sistern (SDLC) dan 

Prototipe, dan SDLC dibatasi hanya pada tahap investigasi, analisis dan 

perancangan prototipe, sedanglca~l tahap pengembangan sistem, 

implementasi dan pemeliharaan tidalc dilalculcan secara mendalam. 

3. Prototipe SPIC ini dibuat menggunakan spreadsheet Microsoft Excel 

dengan pertimbangan built-in formula dan Icem~tdahan dalam 

perancangan prototipe dengan tujuan dapat mera~lglcunl selnua Icebutuhan 

analis lcredit (user sejalan dengan rencana pengembangan 

SPIC di Commercial Credit PT Bank 'X". Namun dalam pengembangan 

selanjutnya alcan digunalcan bahasa pemrograman generasi lte empat (4 

GL) yang berorientasi basis data (&tabase dan beroperasi pada 

jaringan ( ~ z ~ m ~ ~ j i ~ ~ )  serta bersifat sistem terbulca (Opelz baik itu 

dengan penyempurnaan prototipe SPIC yang sudah ada, ~ne~nbuat yang 

sama selcali ban1 atau ~nembeli produk dari Vendor. 
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