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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya teknologi dibuat dan selalu dikembangkan oleh manusia 

untuk dapat mempermudah setiap pekerjaan dan juga urusan masing-masing 

individu. Banyak teknologi yang telah dikembangkan yang dapat memberikan 

manfaat pada beberapa aspek kehidupan. Salah satunya yang dapat diterapkan 

adalah dalam bidang perbankkan.  Pada kenyataanya  di  bidang  perbankkan ini 

masih banyak yang menggunakan cara manual dalam pengelolaannya terutama 

untuk bank-bank kecil yang berada jauh dari kota. Salah satunya adalah Koperasi 

Bank Pengkreditan Rakyat Kalimasada - Pasuruan yang masih menggunakan cara 

manual untuk menentukan pemberian pinjaman kepada masyarakat. 

Koperasi Bank Pengkreditan Rakyat (KBPR) Kalimasada - Pasuruan 

merupakan salah satu bank pengkreditan rakyat di kecamatan Nguling. KBPR 

Kalimasada ini terletak di Jl. Raya Provinsi KM 15 Sumberanyar, Kec. Nguling 

Kab. Pasuruan. Pemberian pinjaman di bank ini dilakukan oleh manager pinjaman 

sehingga beliau memegang tanggung jawab penuh atas kebijakan pemberian 

pinjaman tersebut sehingga ketika beliau berhalangan hadir maka proses 

pemberian pinjaman tidak dapat dilakukan. Hal ini dirasakan mengganggu kinerja 

bank sehingga sangat tidak efisien jika harus selalu menunda proses pemberian 

pinjaman sedangkan permintaan pinjaman selalu bertambah yang membuat 

manager pinjmaan merasa kewalahan ketika pengajuan sudah menumpuk. 

Dengan mempertimbangkan hal  tersebut,  munculah  ide  untuk  membuat  

sistem yang dapat menentukan kelayakan pemberian pinjaman dengan 

menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan dengan system cerdas yang dapat 

mengambil keputusan dengan tepat. Pemilihan penggunaan jaringan syaraf tiruan 

ini dikarenakan adanya data yang sudah ada yang dapat digunakan sebagai 

landasan untuk pembelajaran oleh jaringan syaraf tiruan ini, dimana hal tersebut 

juga merupakan konsep dasar dari jaringan syaraf tiruan itu sendiri. Penilaian 

yang dilakukan menggunakan analisis 5C menurut Fahmi dan Hadi (2010) yaitu: 
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1. Character 

Hal ini menyangkut sisi psikologi calon debitur, yaitu karakteristik 

atau sifat yang dimilikinya, seperti latar belakang keluarga, hobi, 

cara hidup yang dijalani, kebiasaan-kebiasaannya, dan lain-lain. 

2. Capacity 

Hal ini berhubungan dengan kemampuan calon debitur dalam 

mengelola usahanya, terutama pada masa-masa sulit, sehingga akan 

diketahui apakah ia memiliki kemampuan membayar atau tidak. 

3. Capital 

Hal ini menyangkut kemampuan modal yang dimiliki oleh seseorang 

pada saat ia melaksanakan bisnisnya tersebut. 

4. Collateral 

Yaitu barang atau sesuatu yang dijadikan jaminan pada saat 

seseorang akan melakukan pinjaman dana dalam bentuk kredit ke 

sebuah perbankan atau leasing. 

5. Condition of Economy 

Merupakan kondisi perekonomian yang tengah berlangsung di suatu 

negara. 

. Sistem ini akan membantu manager pinjaman untuk menentukan 

kelayakan pemberian pinjaman, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja 

manager pinjaman dan beliau tidak perlu kewalahan untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang tertunda. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah sistem ini adalah: 

a. Bagaimana membuat suatu konsep Sistem Pendukung Keputusan dalam 

menentukan kelayakan pemberian pinjaman? 

b. Bagaimana proses pengolahan data yang dapat dilakukan pada Jaringan Syaraf 

Tiruan dengan metode Backprogation sehingga dapat membantu dalam 

menentukan kelayakan mendapat pinjaman? 

c. Bagaimana membuat Sistem Pendukung Keputusan menggunakan Jaringan 

Syaraf Tiruan dengan metode Backprogation? 
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1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari sistem ini adalah untuk membuat Sistem Pendukung 

Keputusan pemberian pinjaman menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan.  

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun tujuan dari sistem ini adalah: 

a. Sistem aplikasi ini hanya digunakan oleh manager pinjaman. 

b. Aplikasi ini hanya digunakan untuk menentukan kelayakan pemberian 

pinjaman. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dari 

mulai perumusan masalah sampai pada kesimpulan, yang membentuk sebuah alur 

yang sistematis sebagai pedoman penelitian agar hasil yang dicapai tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Metodelogi penelitian 

yang di gunakan adalah : 

 

1.5.1 Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep dari 

pembangunan system yaitu mengenai algoritma backprogation. Pemahaman 

konsep didapat dari jurnal yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan. 

Sedangkan data yang diuji didapatkan dari KBPR Kalimasada.  

1.5.2 Analisis dan Desain Sistem 

Dalam tahap analisa kebutuhan akan dilakukan analisis masalah yang dikaji 

dan mendefinisikan batasan-batasan terhadap masalah tersebut, serta melakukan 

analisis terhadap kebutuhan sistem yang akan digunakan. 

Dalam tahap desain sistem dilakukan perancangan sesuai dengan analisis 

sistem yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya membuat sketsa layout dan 

memodelkan pola algoritma. 

 



 

4 

  

1.5.3 Implementasi  

Pada tahap ini dilakukan pengimplementasian sesuai dengan fungsi dalam 

desain sistem yang telah dirancang menjadi aplikasi yang utuh dan berfungsi 

sebagaimana yang diinginkan. Kemudian melakukan pengujian pada rancangan 

desain sistem yang akan dibuat. 

 

1.5.4 Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibangun dan 

pengujiannya akan dilakukan oleh pihak KBPR Kalimasada untuk dapat 

memastikan apakah sistem penunjang keputusan yang telah dibuat tersebut telah 

dapat digunakan sesuai dengan bagaimana mestinya dan dapat memberikan hasil 

sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga system tersebut dapat membantu kinerja 

manager pinjaman.  

 

1.5.5 Penyusunan Buku Tugas Akhir 

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah menyelesaikan tahap-tahap 

sebelumnya yaitu pentusunan laporan. Isi dari laporan tersebut merupakan seluruh 

hasil analisis dan pengujian serta kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah 

dilakukan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi 5 bab  dengan 

sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I: Pendahuluan 

 Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: Landasan Teori 

 Bab ini berisi tentang berbagai macam teori sebagai parameter rujukan 

yang mendukung atau berkenaan dengan pembuatan sistem tersebut sehingga 

penelitian ini dapat dilaksanakan. 
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BAB III: Analisa dan Perancangan Sistem 

Berisi tentang analisis permasalahan yang mendasari pembuatan sistem 

serta segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam perancangan system tesebut. 

BAB IV: Implementasi dan Pengujian 

Pada bab ini berisi tentang implementasi program dan pengujian sistem 

yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan 

baik. Implementasi program meliputi pembuatan user interface aplikasi serta 

penerapan class diagram kedalam source code. Pengujian meliputi pengujian 

fungsional sistem.  

BAB V: Penutup 

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

pembuatan aplikasi untuk kesempurnaan sistem aplikasi dimasa yang akan dating.


