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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

3. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi deskripsi produk, analisa kebutuhan dan use case, sedangkan 

perancangan sistem meliputi struktur hirarki dan arsitektur program. 

 

3.1 Analisa Sistem 

Analisa Sistem yang dilakukan yaitu penguraian terhadap system  

pendukung keputusan pemberian pinjaman ini kedalam bagian komponen-

komponennya dengan maksud untuk dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi 

permasalahan-permasalahan yang ada, hambatan-hambatan yang terjadi dan juga 

kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat dilakukan suatu perbaikan. 

 

3.1.1 Analisa Masalah 

Pada tahap analisis masalah ini, akan dilakukan beberapa analisa mengenai 

permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini sesuai dengan batasan-batasan 

masalah yang telah ditentukan. Berikut analisa  yang  akan dilakukan:  

a. Analisa    Data  dalam  kelayakan  pemberian pinjaman.  

b. Analisa  Kriteria-kriteria  data  kriteria untuk suatu pinjaman.  

c. Analisa  prioritas  pilihan  terhadap  kriteria yang  telah  ditetapkan  

dengan  menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.  

Penyelesaian masalah akan kelayakan pemberian pinjaman tersebut 

menggunakan  algorithma jaringan syaraf  tiruan backpropagation. 

 

3.1.2 Deskripsi Program 

Sistem  yang  dibangun ini merupakan sebuah  sistem  yang dapat 

membantu pengambil keputusan oleh pengguna  dalam  menentukan  pemberian 

pinjaman menggunakan  jaringan  syaraf tiruan.  Dimana  pengguna  sistem  ini  

adalah  pegawai yang ada di  KBPR Kalimasada. 

Dalam penelitian ini membutuhkan beberapa variabel yang digunakan  

untuk menghasilkan suatu keputusan dalam menentukan besarnya pinjaman di 

KBPR Kalimasada. Obyek pengamatan penelitian ini adalah KBPR Kalimasada 
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yang menganalisis berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ada untuk menentukan 

diterima atau tidaknya kriteria-kriteria yang di ajukan. 

Yang  menjadi  tujuan  pada  penelitian  ini adalah  mencari  prioritas  

pilihan  bagi  KBPR  berdasarkan  tujuan  (goal) dan  kriteria dari  pilihan  

tersebut.  Setelah melakukan  kajian,  maka  sasaran  terakhir  dari penelitian  ini  

agar  dapat  diterapkan  hal-hal sebagai berikut :  

a. Mendesain  suatu  konsep  aplikasi  software yang  menggunakan  

algoritma backpropagation.   

b. Membuat  sebuah  Sistem  Pendukung Keputusan  dengan  sebuah  hirarki 

sederhana. 

Dalam  pengumpulan  data  dilakukan observasi  yaitu  pengamatan  secara  

langsung ditempat penelitian sehingga permasalahan yang ada dapat diketahui  

secara  jelas.  Kemudian dilakukan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan  

informasi atau data yang dibutuhkan. Observasi dan kajian tentang kelayakan 

penentuan pinjaman di KBPR Kalimasada.  Kajian  ini  untuk  mengetahui secara 

langsung permasalahan yang ada, sehingga dapat di implementasikan dengan  

jaringan  syaraf tiruan  dengan  algorithma backpropagation. 

 

3.1.3 Representasi Permasalahan 

Pada tahap ini dilakukan pencarian solusi untuk dapat memecahkan 

permasalahan tersebut. Ada  tiga  kegiatan  yang  dilakukan  pada tahapan ini, 

yaitu :  

a. Identifikasi terhadap tujuan dan kumpulan alternatif keputusannya. Tujuan  

keputusan dapat direpresentasikan dengan menggunakan bahasa alami  

atau numeris  sesuai  dengan  karakteristik  masalah tersebut. 

b. Identifikasi kumpulan kriteria.   

c. Membangun struktur hirearki dari permasalahan tersebut berdasarkan pada  

pertimbangan-pertimbangan tertentu.  

Pengambil  keputusan  dalam  hal  ini melakukan  proses  komunikasi  

atau  tanya  jawab dengan  para  pegawai yang ada di KBPR Kalimasada,  setelah 

itu mengelompokkan menjadi 3 bagian atau level yaitu : Goal (tujuan), Alternatif 

dan Kriteria. Adapun  langkah-langkah  yang  dapat  dilakukan adalah :   

a. Identifikasi  tujuan  dan  kumpulan  alternatif keputusannya.   

b. Tujuan  keputusan  ini  adalah  menentukan kelayakan untuk mendapatkan 

pinjaman  berdasarkan  kriteria-kriteria tertentu.  Ada  2  alternatif  
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kelayakan penentuan pinjaman yang  diberikan  adalah  :  ALTRNTF  =  

{DITERIMA} jika semua kriteria yang sudah memenuhi aturan  dan 

ALTRNTF =  {DITOLAK} } jika salah satu kriteria tidak memenuhi 

aturan yang sudah ada. 

c. Identifikasi kumpulan kriteria.  

d. Ada  6  kriteria  yang  diberikan,  yaitu  :  K  = {K1  (Character),  K2 

(Capacity),  K3  (Collateral),  K4 (Jumlah Pengajuan),  K5  (Cicilan /bln)}. 

e. Membangun  struktur  hirearki  dari  masalah tersebut  berdasarkan  

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dapat dilihat pada gambar dibawah: 

KELAYAKAN 

PEMBERIAN 

PINJAMN

Character Jumlah Pengajuan Cicilan /blnCollateralCapacity

DITERIMA DITOLAK

 

Gambar 3.1 Struktur Hirarki 

Keterangan :   

Character   =  Image pengaju dinilai dari survei terhadap masyarakat 

Capacity  =  Pendapatan bersih setiap bulan  

Collateral  =  Jaminan yang dapat diberikan  

Jumlah Pengajuan =  Pinjaman yang diajukan  

Cicilan   =  Cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan  

Keterangan Gambar:  

a. Hirarki  terbawah  adalah  nama-nama alternatif yang ada.  

b. Hirarki  kedua  adalah  kriteria-kriteria  yang dipakai  untuk  menganalisis  

dalam  kelayakan pemberia pinjaman. 

c. Hirarki  ketiga  adalah  hirarki  tujuan  utama atau goal. 

3.1.4 Arsitektur Pembelajaran 

Setelah  mendapatkan  hasil  prioritas  lokal dan global pada tabel diatas, 

maka jika kita ingin menggunakan  fungsi  aktivasi  sigmoid,  maka data  tersebut  

kita  transformasikan  terlebih dahulu. Jika gagal (kesalahan  tidak tentu dalam  

epoch  yang  besar),  maka  jaringan  diperbesar dengan  menambahkan unit  

tersembunyi  atau bahkan menambah layer tersembunyi.   
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Arsitektur JST yang digunakan untuk pemilihan perguruan tinggi  adalah  

Jaringan Umpan Maju  –  Perseptron Multilayer yang terdiri dari: 

 

charac
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Gambar 3.2 Arsitektur JST untuk Pemberian Pinjaman 

 

Arsitektur  JST  yang  digunakan  untuk mendukung keputusan pemberian 

pinjaman ini adalah  Jaringan Umpan  Maju  –  Perseptron  Singlelayer yang 

terdiri dari:   

Keterangan gambar :  

1. Lapisan  input  dengan  5  simpul  masing-masing  yang  terdiri  dari  

kriteria-kriteria dalam  pemilihan  perguruan  tinggi  tersebut yaitu : 

Character, Capacity, Collateral, Jumlah Pengajuan, dan Cicilan.  

2. 1 Lapisan  tersembunyi. 

3. 1 Lapisan  output  yaitu status diterima atau ditolak,  sebagai nilai yang 

akan dihasilkan. 

3.2 Perhitungan Manual 

Feedforward 

[1] Memasukkan data latih dan mendapat bobot awal dengan threshold = 3. 

[2] Menjumlahkan input terbobot. 

Input    Bobot 

1    0.2 

1    0.4 

1    0.3 

V = 1*0.2 + 1*0.4 + 1*0.3 = 0,7 

`Menghitung fungsi aktifasi step 

  Y = 0 (v  ) 
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Backpropagation 

[3] Menghitung koreksi bobot dengan learning rate  = 0.5 

   = α σk zij 

  = 0.5 (1-0) [1 1 1] 

  = 0.5 [1 1 1] 

  = 0.5 0.5 0.5 

[4] wjk (baru)  = wjk(lama) + Δw 

  = [0.2 0.4 0.3] + [0.5 0.5 0.5] 

  = 0.7 0.9 0.8 

Iterasi diteruskan untuk pola kedua dan seterusnya. 

 

3.3 Perancangan Sistem 

Perancangan merupakan bagian dari metodologi pengembangan dan 

pembangunan suatu perangkat lunak yang dibuat sesuai dengan tahapan, untuk 

dapat memberikan gambaran secara terperinci dan jelas. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perancangan system merupakan 

tahapan dari siklus pengembangan system yang terdiri dari kebutuhan-kebutuhan 

fungsional. Persiapan untuk rancang bangun implementasi yang menggambarkan 

bentuk suatu system dapat berupa gambaran, rancangan dan sketsa dari beberapa 

elemen. 

 

3.3.1  Data Flow Diagram (DFD) 

Struktur pada system pendukung keputusan pemberian pinjaman 

dirancang khusus dengan Bahasa pemrograman PHP. Data Flow Diagram 

mendeskripsikan sebuha interaksi antara pengguna dengan system melalui menu-

menu yang tersedia dan saling berhubungan. Data Flow Diagram system 

pendukung keputusan pemberian pinjaman dapat dilihat pada Gambar 3.3 dan 

Gambar 3.4 berikut: 
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Gambar 3.3 Contex Diagram (level 0). 

 

Gambar  3.4 Data Flow Diagram Sistem (Level 1). 

 Pada Gambar 3.4 memperlihatkan interkasi antara pengguna dengan 

system. Pada gambar diatas terdapat 4 proses yang dapat dilakukan oleh pengguna 

yaitu penginputan data latih, penginputan bobot awal, perhitungan bobot untuk 

menemukan bobot akhir dan pengujian terhadap data baru. 

 

3.3.2 Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan antar table 

di dalam database dan pada setiap table terdiri dari satu atau lebih atribut yang 

merepresentasikan seluruh kondisi pada database. ERD yang menggambarkan 

hubungan antar table dari system pendukung keputusan pemberian pinjaman 

menggunakan jaringan syaraf tiruan ini dapat dilihat pada Gambar 3.5 berikut: 
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Gambar 3.5 ERD Sistem 

3.3.3 Perancangan Tampilan Antarmuka 

GUI (Graphical User Interface) merupakan tampilan dari program yang 

digunakan pengguna. Perancangan GUI harus mengutamakan kenyamanan si 

pengguna. Tampilan yang akan digunakan pada sistem pendukung keputusan 

pengajuan pinjaman ini adalah sebagai berikut: 

SPK 

Pemberian Pninjaman 

Gambar 3.6 Rancangan User Interface (Halaman Utama) 


