
1 
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargan yang 

anggotanya dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk 

mensejahterakan anggotanya. Salah satu jenis koperasi yang akan dibahas pada 

penelitian ini adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam adalah 

koperasi yang melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan 

imbalan. Aktivitas utama dari koperasi simpan pinjam adalah selain tempat 

menyimpan, koperasi juga melayani peminjaman (kredit) pada anggota koperasi 

berupa uang, dimana para anggota sering meminjam sejumlah uang untuk modal 

usaha. 

 Koperasi Simpan Pinjam Prima Paranggupito merupakan satu koperasi yang 

bergerak di bidang simpan pinjam di wilayah Kabupaten Wonogiri ,Jawa Tengah 

yang melayani pemberian kredit pada masyarakat. Koperasi Simpan Pinjam Prima 

Paranggupito memiliki kurang lebih 500 anggota.  Proses pengajuan kredit di 

Koperasi Simpan Pinjam Prima bisa dibilang panjang dan lama. Masalah lain yang 

masih sering dialami diantaranya adalah kredit macet. Hal itu dikarenakan atasan 

kesulitan mengambil keputusan dan kriteria yang harus dipikirkan dan  dianalisa . 
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Untuk mengatasi masalah ini perlu diadakan sistem yang lebih mudah dengan 

menerapkan sistem pendukung keputusan persetujuan kredit.   

Sistem yang akan dibuat untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan 

pengajuan kredit di Koperasi Simpan Pinjam Prima Paranggupito yaitu Sistem 

Pendukung Keputusan Persetujuan Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Prima 

Paranggupito Menggunakan Metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) 

diharapan sistem tersebut dapat memberikan penilaian secara terstruktur dari proses 

pengambilan keputusan tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang di atas 

adalah : bagaimana menerapkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk 

menentukan persetujuan kredit berdasarkan penilaian kriteria? 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam Sistem Pendukung Keputusan Persetujuan Kredit Pada 

Koperasi Simpan Pinjam Prima Paranggupito Menggunakan Metode Analitycal 

Hierarchy Process (AHP) yaitu: 

1. Kriteria dan bobot ditentukan oleh Koperasi Prima Paranggupito 

2. Kriteria yang ada adalah karakter, aset, pekerjaan .jaminan dan domisili. 
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3. Menampilkan hasil anggota yang mengajukan kredit disetujui atau tidaknya 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan sistem pendukung 

keputusan untuk menentukan persetujuan kredit pada Koperasi Simpan Pinjam 

Prima Paranggupito Menggunakan Metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :   

1. Dapat membantu pihak Koperasi Simpan Pinjam Prima Paranggupito dalam 

pengambilan keputusan  penentuan persetujuan kredit kepada anggota 

koperasi.  

2. Memudahkan pihak Koperasi Simpan Pinjam Prima Paranggupito dalam 

pengelolaan data anggota 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera 

pada Laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan 

sistematika penyampaian sebagai berikut :  
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BAB I PENDAHULUAN  

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKAN DAN DASAR TEORI  

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari 

kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta 

beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian.  

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini berisikan mengenai analisis sistem dan kebutuhan sistem meliputi  

kebutuhan perangkat keras maupun kebutuhan perangkat lunak, analisis 

pengguna, pemodelan sistem pendukung keputusan, perancangan sistem, 

diagram alir data, rancangan tabel, relasi tabel, analisis perhitungan kriteria.  

BAB IV RANCANGAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI  

Bab ini menjelaskan analisa sistem yang diusulkan dengan menggunakan 

diagram alir data, relasi tabel dari sistem yang diimplementasikan, serta 

pembahasan sistem secara detail seperti yang ada di bab sebelumnya, di 

jabarkan secara satu persatu dengan menerapkan konsep sesudah adanya 

sistem yang diusulkan.  
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BAB V PENUTUP   

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa yang telah  

diuraikan pada bab-bab sebelumnya.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 

 


