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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari, transportasi sangat diperlukan untuk membantu 

manusia dalam beraktivitas. Alat transportasi yang banyak digunakan oleh 

manusia salah satunya adalah sepeda motor. Sepeda motor merupakan alat 

transportasi yang fleksibel, irit, dan harganya terjangkau. Oleh karena itu banyak 

masyarakat di Indonesia utamanya di Malang yang menggunakan alat transportasi 

sepeda motor. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan pembelian sepeda 

motor di dealer secara kredit. 

PT. Bussan Auto Finance Malang merupakan salah satu pembiayaan terbesar 

di kota Malang. Perusahaan tersebut menggunakan 3 kriteria sistem penentuan 

kelayakan customer dalam penerimaan kredit dan masih menggunakan sistem 

konvensional, yaitu penentuan kelayakan masih didasarkan pada beberapa kriteria 

yang ditulis satu persatu dan mengakibatkan banyak terjadinya kesalahan seperti 

kurang akuratnya penentuan customer yang layak untuk mendapatkan kredit 

sepeda motor dan mudahnya customer diterima walaupun sebenarnya tidak masuk 

kriteria kelayakan kredit sehingga mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan. 

 Kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan sepeda motor dari perusahaan 

pembiayaan dapat menimbulkan potensi risiko kredit macet yang cukup besar 

bagi perusahaan pembiayaan. Risiko kredit macet ini dapat dipengaruhi oleh 

seberapa besar tingkat  daya beli masyarakat. Tingkat daya beli masyarakat dapat 

diukur dari besarnya penghasilan yang diperoleh masyarakat di masing-masing 

sektor pekerjaan (Rozi dan Yahya, 2013). Oleh karena itu, diperlukan sistem yang 

dapat membantu menentukan kelayakan customer dalam penerimaan kredit 

sepeda motor secara tepat dan akurat dengan sistem pendukung keputusan 

(Andrew, 1991). 

Jayanti dan Hartati (2012) meneliti tentang sistem pendukung keputusan 

seleksi  anggota paduan suara dewasa menggunakan metode fuzzy mamdani  

menyimpulkan bahwa dengan pengujian kedua data linguistik yang dipakai akan 

membantu peningkatan jumlah skor para peserta karena range data yang dipakai 
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cukup panjang yaitu linguistik yang hurufnya di beri warna biru, sehingga 

memungkinkan untuk peningkatan skor peserta menjadi lebih tinggi hasil 

perhitungannya. Namun, metode fuzzy tersebut belum diterapkan terhadap seleksi 

pengajuan kredit sepeda motor. 

Keunggulan metode fuzzy adalah proses pengambilan keputusan 

perangkingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif dan 

penilaian lebih tepat karena didasarkan pada toleransi terhadap data-data yang 

tidak tepat.  Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang 

kompleks dan merupakan metode yang mempunyai daya guna lebih baik daripada 

teknik lain (Kusumadewi, 2010). 

Penulis menggunakan metode fussy sugeno hal ini disebabkan sistem ini 

relatif mudah dan fleksibel serta dirancang dengan tidak melibatkan model 

matematis yang rumit dari sistem yang dikendalikan (Susila, Wahyudi dan 

Setiawan, 2011). Selain itu metode fuzzy sugeno memiliki toleransi terhadap data-

data yang tidak tepat (Rachmaniah, Giam, Waspodo, 2012). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diharapkan sistem pendukung 

keputusan pengajuan kredit sepeda motor menggunakan metode fuzzy sugeno 

(Studi kasus PT. Bussan Auto Finance Malang) dapat membantu menentukan 

kelayakan customer dalam penerimaan kredit sepeda motor secara tepat dan 

akurat. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini: 

1. Bagaimana menerapkan sistem pendukung keputusan pada pengajuan kredit 

sepeda motor di PT. Bussan Auto Finance Malang dengan menggunakan 

metode fuzzy sugeno? 

2. Bagaimana pengujian sistem pendukung keputusan dengan metode fuzzy 

sugeno agar dapat membantu pengajuan kredit sepeda motor di PT. Bussan 

Auto Finance Malang? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah  

1.  Menerapkan sistem pendukung keputusan pada pengajuan kredit sepeda 

motor di PT. Bussan Auto Finance Malang dengan menggunakan metode 

fuzzy sugeno. 

2. Menguji sistem pendukung keputusan pengajuan kredit sepeda motor 

menggunakan metode fuzzy sugeno (Studi kasus PT. Bussan Auto Finance 

Malang). 

 

1.4  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Metode ini menggunakan fuzzy sugeno. 

2. Aplikasi dibuat dengan bahasa pemrograman VB.Net. 

3. Faktor dan variabel yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan meliputi 3 parameter yaitu penghasilan, uang muka dan 

kepribadian sesuai dengan peraturan PT. Bussan Auto Finance Malang.. 

 

1.5 Metodologi 

1. Studi Pustaka 

Dalam melakukan perancangan sistem pendukung keputusan kredit sepeda 

motor dengan metode fuzzy dibutuhkan beberapa literatur. Adapun literatur 

yang perlu dipelajari mempelajari buku, artikel, dan situs yang terkait dengan 

pemrograman VB.Net. Mempelajari literatur mengenai design tampilan 

aplikasi yang sifatnya user friendly sehingga mudah dikenali oleh user. 

 

2. Desain Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. Yaitu 

dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam tahap ini 

dapat menggunakan Diagram Flowchart sebagai representasi desain yang 

dibuat. Berikut flowchart sistem seperti pada Gambar 1.1 
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3. Implementasi Metode 

Pada Bagian ini akan dilakukan perancangan sistem pendukung keputusan 

kredit sepeda motor dengan metode fuzzy. Langkah pertama adalah 

melakukan instalasi VB.Net, kemudian melakukan coding program. 

 

4. Pengujian Sistem 

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari sistem pendukung 

keputusan kredit sepeda motor dengan metode fuzzy 

 

5. Pembuatan Laporan 

Kegitan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan berjalan 

sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah hasil 

sistem pendukung keputusan, kredit dan fuzzy 

 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini membahas analisis dan perancangan sistem, analisis sistem meliputi 

arsitektur sistem, deskripsi produk, analisis kebutuhan fungsional, analisis 

kebutuhan non fungsional, use case dan use case skenario, sedangkan 

perancangan sistem meliputi activity diagram, sequence diagram, class 

diagram dan perancangan antarmuka 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian, 

hasil pengujian dan pengujian fungsional. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 

 


