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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di dalam suatu sistem pendukung keputusan, Kospin Asli 

biasanya meminta calon nasabah untuk mengisi formulir berupa 

daftar pertanyaan dan melengkapi permohonan pinjaman dengan 

berkas-berkas yang diperlukan oleh perbankan, untuk kemudian 

dilakukan penilaian permohonan peminjaman tersebut. Apabila 

pengambilan keputusan tepat dalam mengambil keputusan, maka 

pihak Kospin Asli akan mendapat nasabah yang dapat membantu 

dalam keberlangsungan usaha perbankan, dan sebaliknya jika salah 

membuat keputusan maka akan menjatuhkan kelangsungan usaha 

perbankan. Selain itu, perusahaan tersebut masih menggunakan 

cara manual dalam memberikan pinjaman yaitu 2-3 hari sehingga 

nasabah yang mengajukan pinjaman menunggu terlalu lama. 

Oleh karena itu dibuat sebuah sistem pendukung keputusan 

untuk pemberian pinjaman kepada nasabah di Kospin Asli agar 

kinerja perusahaan tersebut menjadi lebih cepat, lebih teliti serta 
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lebih mudah dalam penanganannya. Aplikasi ini dibuat untuk 

memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan agar 

keputusan tersebut dapat diselesaikan pada saat itu juga atau 

dalam satu hari. 

Untuk pembuatan sistem pendukung keputusan tersebut 

penulis menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) 

yang digunakan untuk menyelesaikan sistem tersebut. Metode 

Simple Additive Weighting (SAW) yaitu mencari penjumlahan 

terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua 

atribut. Dari metode di atas akan menyelesaikan kasus Pemberian 

Pinjaman Kepada Nasabah di Kospin Asli Klaten dengan 

memberikan hasil bobot yang mendekati. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, dapat dirumuskan 

suatu pokok permasalahan yaitu untuk mengimplementasikan 

aplikasi sistem pendukung keputusan dengan menggunakan 

metode Simple Additive Weighting (SAW). 
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1.3. Ruang Lingkup 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka akan dibuat 

ruang lingkup yang menjadi bahan penulisan sebagai berikut : 

1. Data yang digunakan adalah data dari Kospin Asli Klaten. 

2. Kriteria yang digunakan dalam aplikasi ini adalah : jaminan, gaji, 

nominal pinjaman, tempo pengembalian, pengeluaran, status 

rumah. 

3. Jaminan BPKB Motor minimal tahun 1990 dan BPKB Mobil 

minimal tahun 1980. 

4. Pinjaman diterima dengan persentase lebih dari 50%. 

5. Bobot kriteria ditentukan dengan bobot persentase. 

 

1.4. Tujuan 

Tujuan pada aplikasi ini diantaranya : 

Membantu perusahaan Kospin untuk pemberian pinjaman 

kepada nasabah di Kospin Asli Klaten dengan menggunakan 

metode Simple Additive Weighting (SAW). 

 


