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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setya Karya yang berada di 

daerah piyungan bantul, merupakan salah satu lembaga 

keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan 

masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang 

bagi masyarakat. 

Pendataan anggota dan administrasi pada KSP Setya Karya 

masih dilakukan secara manual. Hal ini menjadikan 

pendataan anggota belum sistematif dan efektif. Jika terjadi 

kehilangan atau kesalahan pencatatan pendataan maka 

membutuhkan waktu lama untuk melakukan perbaikan.  

Karyawan tidak mempunyai hak untuk memutuskan 

apakah seorang  anggota dapat meminjam dana, sebab pada 

saat ini yang dapat memberikan keputusan hanya pemilik 

koperasi. Sementara itu pemilik koperasi tidak selalu berada 

di tempat. Hal tersebut memperlambat proses transaksi yang 

berada di koperasi simpan pinjam tersebut.  

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membuat suatu 

sistem pendukung keputusan yang dapat membantu pemilik 
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koperasi untuk menentukan kelayakan suatu pinjaman 

dengan menggunakan metode (simple additive weighting) 

SAW. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan diatas, dapat dirumuskan diperlukan 

suatu sistem pendukung pengambilan keputusan untuk 

menyelesaikan masalah kelayakan pinjaman yang ada pada 

KSP Setya Karya. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang membatasi permasalahan yang akan 

dibahas pada skripsi ini antara lain : 

1. Metode yang digunakan adalah simple additive 

weighting yang sering disebut sebagai metode 

penjumlahan terbobot 

2. Aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa 

pemrograman java desktop (Java SE) dan proses 

penyimpanan data MySQL. 

3. Data penelitian yang digunakan adalah bersumber 

dari data peminjaman dari tahun 2012 sampai tahun 

2013 sebanyak 25 data. 
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4. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan 

keputusan adalah tempo pengembalian, penghasilan, 

penghasilan pasangan, nominal kredit, status rumah, 

pinjaman lain, total pengeluaran, jaminan dan jenis 

usaha. 

5. Output yang dihasilkan dari sistem ini berupa laporan 

pengajuan peminjaman dana apakah akan diterima 

atau tidak. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu perangkat 

lunak yang dapat membantu koperasi dalam menentukan 

kelayakan peminjaman di KSP Setya Karya dengan sistem 

yang sudah terkomputerisasi. 

 


