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ABSTRACT 

Many people want to have a motorcycle but many of them do not have enough money to buy it in 
cash. One of the alternatives that is usually used is in loan. By this way, everyone can buy and have 
motorcycle without having money as much as its price. But as we know buying the motorcycle in loan needs 
some procedures. The process of giving credit which does not pay any existing procedures will cause several 
problems, such as a lateness payment. A Decision Support System was made to determine the acceptance of 
loan motorcycle credit receiver in advisability credit process. This system uses the simple addictive weighting 
(SAW) method in accounting process. This method is going to fix up the important point which will get from 
the system. For the implementation, the system is going to use program language, PHP. The process of 
testing system is going to get three sections. Those are validation system test, accurate system test to the 
point, and accurate system test for the creditor data. From the result of the test we can make conclusion from 
the system. 
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ABSTRAK 
Banyak masyarakat yang berkeinginan memiliki motor. Namun banyak juga yang tidak mempunyai 

dana cukup untuk membeli motor secara tunai. Maka salah satu alternatif yang biasa digunakan adalah 
dengan cara kredit. Dengan kredit pemohon bisa membeli dan memiliki motor tanpa harus mempunyai uang 
sebesar harga motor tersebut. Tetapi membeli secara kredit membutuhkan beberapa prosedur. Proses 
pemberian kredit yang tidak mempertimbangakan prosedur yang ada akan menimbulkan penyimpangan-
penyimpangan, seperti kredit macet. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dibuatlah Sistem Pendukung 
Keputusan yang dapat membantu pengambil keputusan dalam menentukan kelayakan penerima kredit motor. 
Dalam proses menentukan kelayakan pemohon kredit, sistem ini menggunakan metode Simple Additive 
Weighting (SAW). Dalam  metode ini akan dilakukan perbaikan nilai bobot kepentingan yang akan didapat 
dari sistem. Sistem ini akan diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Proses 
pengujian sistem akan dilakukan tiga tahap, yaitu : uji validasi sistem, uji akurasi sistem terhadap data bobot, 
dan uji akurasi sistem terhadap data pemohon. Dari hasil pengujian didapatkan kesimpulan dari sistem yang 
dibuat. 
 

Kata Kunci : SPK, SAW, Kelayakan Penerima Kredit Motor 
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1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Motor menjadi salah satu alat transpostasi 
yang banyak diminati masyarakat. Motor banyak 
dipilih sebagai alat transportasi karena desainnya 
yang ramping sehingga akan memudahkan untuk 
menghidari kemancetan yang sering dijumpai di lalu 
lintas. Dari sisi kemudahan tersebut membuat 
banyak masyarakat yang berkeinginan memiliki 
motor. Namun realitanya banyak juga masyarakat 
yang tidak mempunyai dana cukup untuk membeli 
motor secara tunai. Maka alternatif yang biasa 
digunakan masyarakat adalah dengan cara kredit 
sehingga pemohon bisa membeli dan memiliki 
motor  tanpa harus mempunyai uang sebesar harga 
motor tersebut. Namun tidak semudah membeli 
secara tunai, ada beberapa prosedur yang harus 
diikuti oleh pemohon untuk mendapatkan kredit. 
Data-data yang telah didapat dari prosedur yng 
dilakukan pemohon akan menjadi acuan 
pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan 
layak atau tidaknya pemohon memperoleh pinjaman 
kredit. 

Dalam menentukan layak atau tidaknya 
pemohon kredit motor selama ini, acuan utama BPR 
adalah berdasarkan karakter pribadi pemohon yang 
baik atau tidak dan berdasarkan kemampuan 
pemohon dalam membayar angsuran kredit.  
Penentuan tersebut sering kali menimbulkan 
masalah seperti kredit macet di kemudian hari.  
Selain itu pencocokan data dengan informasi 
lapangan yang dilakukan antar pegawai BPR juga 
sering menimbulkan ketidaksesuaian  dalam 
memutuskan kelayakan pemohon menerima kredit 
motor. Pemberian kredit yang tidak sesuai akan 
menimbulkan resiko kredit macet. Apabila jumlah 
kejadian kredit yang macet banyak, maka dapat 
menganggu perekonomian BPR dan menurunkan 
kepercayaan masyarakat terhadap profesioanal 
bisnis dari BPR tersebut.  

Dalam proses pengambilan keputusan 
untuk menghasilkan suatu alternatif membutuhkan 
metode. Ada beberapa metode yang bisa dipakai 
dalam SPK dan salah satunya adalah metode Simple 
Additive Weighting (SAW). Konsep dasar dari 
metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot 
dari rating kinerja untuk setiap alternatif pada semua 
kriteria atau atribut (Arfyanti-2012). Berdasarkan 
penelitian sebelumnya, metode SAW telah 
memberikan solusi rekomendasi penerima beasiswa 
yang layak kepada pengguna. Hal itu karena 
perangkingan dalam menentukan alternatif terbaik 
pada metode SAW, didasarkan pada kriteria dan 
bobot yang ditentukan di awal (Eniyati-2011). 
Metode SAW sesuai dalam menentukan layak atau 
tidaknya pemohon kredit motor karena metode ini 
proses perhitungannya bisa diterapkan untuk 8 
kriteria acuan dengan nilai bobot kriteria yang 
ditentukan diawal dan dengan proses normalisasi 
akan memberikan hasil yang tepat. Namun untuk 
meningkatkan akurasi, maka nilai bobot kepentingan 
yang digunakan dalam perhitungan SAW akan 
dilakukan perbaikan dengan metode random search. 
Nilai bobot tersebut sebelumnya didapat dari pakar. 

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian 
dengan judul                         “Sistem Pendukung 
Keputusan Kelayakan Pemohon Kredit Dengan 
Metode Simple Additive Weighting (SAW)” . Sistem 
Pendukung Keputusan ini akan memberikan 
informasi mengenai layak atau tidaknya pemohon 
menerima kredit motor. Dan juga akan memberikan 
alternative penerima sesuai dengan kapasitas jumlah 
penerima setiap bulannya dimana alternative 
tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan kepala 
bagian kredit dalam mengambil keputusan. 
 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat 
dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu 
sebagai berikut : 
1. Bagaimanan merancang dan 

mengimplementasikan sistem pendukung 
keputusan kelayakan pemohon kredit motor 
dengan metode SAW  

2. Bagaimana menentukan perbaikan nilai bobot 
untuk SAW  

3. Bagaimana proses pengujian sistem 
pendukung keputusan kelayakan kredit motor 
dengan metode SAW  

4. Bagaimana akurasi SPK kelayakan pemohon 
kredit motor dengan metode SAW berdasarkan 
hasil pengujian 

 
1.3 Batasan Masalah 

Laporan penelitian ini disusun berdasarkan 
data-data yang diperoleh. Oleh karena luasnya 
bidang yang dihdapai, maka ruang lingkup masalah 
akan dibatasi sebagai berikut : 
1. Peneitian ini hanya akan membahas 

perhitungan kelayakan pemberian kredit motor 
kepada pemohon kredit, tidak akan membahas 
mengenai kapasitas melunasi kredit, penagihan 
kredit, dan lain-lain. 

2. Proses dibatasi sampai pada tingkat layak atau 
tidaknya seorang pemohon menerima kredit, 
hanya sebagai alat bantu pengambil keputusan, 
tidak membahas mengenai kebijakan yang 
akan diambil perusahaan. 

3. Sistem ini akan memeberikan rekomendasi 
penerima kredit berdasarkan jumlah penerima 
yang diinginkan.  

4. Data yang digunakan untuk proses pengujian 
sistem diperolah dari Badan Perkreditan 
Rakyat (BPR) Bina Reksa Karyaartha Pare. 

 
2. DASAR TEORI 
2.1 Pengertian Kredit 

Sifat manusia yang konsumtif dan  selalu 
berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya. 
Kebutahan yang bergaman dan meningkat namun 
kemampuan manusia yang terbatas, membuat 
seseorang membutuhkan modal untuk memenuhi 
kebutuhannya. Kredit yang sering dijadikan 
alternative seseorang  untuk memenuhi 
kebutuhannya. 

Asal kata kredit dari bahasa Yunani yaitu 
credere, artinya adalah kepercayaan (trust atau 
faith). Oleh karena itu, yang menjadi dasar dari 
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kredit adalah kepercayaan, sehingga seseorang yang 
memperoleh kredit berarti orang tersebut 
memperoleh kepercayaan [SUY-95:2].   

Menurut Thomas Suyanto (1995), kredit 
adalah suatu pemberian modal atau dana dari satu 
pihak yang mempunyai kelebihan uang kepada 
pihak yang membutuhkan dimana modal tersebut 
akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu 
yang akan datang disertai dengan bunga [SUY-
95:3]. Sedangkan pengertian kredit menurut 
Undang-Undang No. 10/1998 (pasal 21 ayat 1), 
kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 
antara bank atau lembaga keuangan dengan pihak 
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 
dengan pemberian bunga. 

 
2.2 Penilaian Kredit 

Dalam memutuskan pemberian kredit 
kepada debitor, ada beberapa hal yang harus 
dipikirkan oleh kreditor. Penilaan secara umum 
tentang pemeberian kredit disebut dengan prinsip 
5C, yaitu : [FAH-08:13] 
1. Character (Karakteristik) 

Karakter disini menyangkut tentang sisi 
psikologis dari calon penerima kredit. Tujuan 
dari memahami karakteristik calon penerima 
kredit secara umum adalah menyangkut 
masalah kejujuran dari nasabah dalam urusan 
usahanya dalam memenuhi kewajibannya.  

2. Capacity (Kemampuan) 
Kemampuan disini menyangkut dengan 
kemampuan dari calon penerima kredit dalam 
mengelola keuangan, usahanya terutama 
dalam keadaan sulit sehingga akan bisa dilihat 
kemampuannya untuk membayar tagihan 
kredit.  

3. Capital (Modal) 
Modal ini menyangkut jumlah harta yang 
dimiliki oleh calon penerima kredit. Jika calon 
penerima kredit tersebut melakukan 
peminjaman yang melebihi harta yang 
dimilikinya (modal) maka cenderung akan 
menimbulkan risiko pada proses pengembalian 
pinjaman atau bahkan akan terjadi kredit 
macet.  

4. Collateral (Jaminan) 
Collateral adalah barang atau sesuatu yang 
dapat dijadikan jaminan pada saat mengajukan 
kredit pada bank atau leasing.  

5. Condition of Economy (Kondisi 
Perekonomian) 
Kondisi perekonomian yang tengah terjadi 
disuatu negara. Hal tersebut akan 
mempengaruhi kelancaran dari usaha yang 
sedang dijalankan oleh calon penerima kredit. 
 

2.3 Sistem Pendukung Keutusan 
Sistem yang digunakan untuk menunjang 

proses pengambilan keputusan adalaha Sistem 
Pendukung Keputusan (SPK) atau Decission 
Support System (DSS). Pada awal tahun 1970-an, 

Scott Morton pertama kali mengartikulasikan konsep 
penting dari DSS atau SPK. Gorry dan Scott Morton 
(1971) mendefinisikan SPK sebagai sistem berbasis 
komputer interaktif  merupakan sistem informasi 
interaktif yang membantu para pengambil keputusan 
untuk menggunakan data dan berbagai model dalam 
memecahkan masalah yang tidak terstruktur.  

SPK dibangun sebagai media untuk 
mendukung solusi atau untuk mengevaluasi suatu 
peluang dari masalah.  Namun adanya SPK tidak 
dimaksudkan untuk mengotomasasikan pengambilan 
keputusan, tetapi memberikan perangkat interaktif 
yang memungkinkan pengambil keputusan untuk 
melakukan berbagai analisis menggunakan model-
model yang tersedia. [KUS-07:15].. 

 
 

2.4 Metode Random Search 
Dalam sistem  ini akan dilakukan perbaikan 

dalam menentukan nilai bobot kepentingan (w). 
Nilai bobot kepentingan ini sebelumnya didapat dari 
pakar. Perbaikan nilai bobot ini akan dilakukan 
dengan metode optimasi random search. Metode 
random search adalah metode yang sederhana yaitu 
dengan mencoba terus kandidat dari solusi-solusi 
baru sambil tetap mempertahankan solusi yang 
terbaik sampai batas waktu untuk simulasi habis 
[WEH-00]. 

Proses optimasi dengan metode random 
search dimulai dengan suatu solusi yang diperoleh 
secara acak tetapi layak untuk dijadikan solusi yang 
terbaik sementara. Selanjutnya proses pencarian 
solusi terbaik akan dilakukan menyeluruh secara 
iterative. Dan pada setiap iterasinya akan dilakukan 
evaluasi terhadap solusi yang didapat secara acak 
dibandingkan dengan solusi terbaik sementara. 
Apabila solusi yang dievaluasi mempunyai hasil 
yang lebih baik, maka akan terjadi perbaikan solusi 
dan solusi tersebut akan menjadi solusi yang terbaik. 
Proses tersebut akan diulang terus sampai batas 
waktu iterasi habis [WEH-00]. 
2.5 Metode Simple Additive Weighting (SAW) 

Metode yang digunakan dalam sistem 
pendukug keputusan adalah metode Simple Additive 
Wiigthing (SAW). Menurut Kusumadewi (2006), 
metode SAW sering dikenal dengan istilah metode 
penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW 
adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating 
kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut.  

Metode SAW membutuhkan proses 
normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala 
yang dapat diperbandingkan dengan semua rating 
alternatif yang ada. Proses normalisasi tersebut akan 
ditunjukkan pada persamaan 2-1. 
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				(2-1) 

Keterangan : 
rij  =  nilai matrik keputusan ternormalisasi 
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xij = nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria 
yang ada 
Max xij  = nilai terbesar dari setiap kriteria 
      i 
Min xij   = nilai terkecil dari setiap kriteria 
      i 
Benefit = jika nilai terbesar merupakan alternatif 
terbaik 
Cost  = jika nilai terkecil merupakan alternatif 
terbaik  

Dimana rij adalah rating kinerja ternormalisasi 
dari alternatif Ai pada atribut Cj; i=1,2,...,m dan 
j=1,2,...,n.  

Setelah proses normalisasri rating kinerja 
dilakuakan, proses selanjutnya adalah menentukan 
nilai preferensi untuk setiap alternative (Vi). Nilai 
prefesensi ini yang akan digunakan untuk proses 
perangkinan sehingga untuk menentukan  alternatif 
terbaik. Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan 
bahwa alternatif Ai lebih terpilih. Proses perhitungan 
nilai preferensi akan ditunjukkan pada persamaan 2-
2. 

(� = 	* +�	���!

,- 																�2.2 	 

Keterangan : 
Vij   = nilai rangking dari setiap alternatif 
wij   = nilai bobot dari setiap kriteria 
rij    = nilai matrik keputusan ternormalisasi 
 
 
 
2.6 Penentuan Jumlah Angsuran 

Angsuran merupakan suatu pembayaran atau 
pelunasan atas uang, barang, atau jasa secara 
bertahap atau berkala. Pembayarannya dilakukan 
dengan cara membayar sebagian dari besar jumlah 
pembayaran dan jangka waktu pembayaran telah 
ditentukan sesuai kesepakan antara kreditur dengan 
debitur [FAH-08:12]. 

Untuk menentukan jumlah angsuran pemohon 
setiap bulannya, BPR Bina Reksa Karyaartha akan 
melihat dari jumlah kredit dan lama kredit yang 
diajukan oleh pemohon. Jumlah angsuran tersebut 
akan ditunjukkan pada persamaan 2-3. 

angsuran = �0	1	×�3.3-	×4 561	 
�4	×-7                   (2-3) 

Keterangan :   
a = Jumlah Pengajuan Pemohon 
b = Lama Kredit  
0.01 = Jumlah bunga setiap bulannya (1%) 
12    = Jumlah bulan setiap satu tahun 

Untuk melihat kemampuan pemohon dalam 
membayar jumlah angsuran dan bunga yang sudah 
ditentukan setiap bulannya, BPR akan menghitung 
30% dari sisa gaji pemohon. Persamaan 2-4 
merupakan cara menghitung 30% sisa gaji dari 
pemohon. sisa	gaji = �	gaji	 − pengeluaran × 0.3      (2-4) 
 
3. METODE PENELITIAN DAN 

PERANCANGAN 
3.1 Metode Penelitian 
3.1.1 Pendefinisian Sistem 

Sistem yang akan dibangun adalah sistem 
pendukung keputusan untuk membantu dalam proses 
menentukan layak atau tidaknya pemohon. Proses 
penentuan layak atau tidaknya pemohon berdasarkan 
nilai kriteria pemohon yang akan dihitung dengan 
menggunakan metode Simple Additive Weighting 
(SAW) dan berdasarkan kemampuan pemohon 
membayar angsuran setiap bulannya sesui dengan 
perhitungan dari BPR Bina Reksa Karyaartha Pare. 
Perhitungan menggunakan metode SAW akan 
menggunakan nilai bobot kepentingan kriteria yang 
ditentukan oleh pakar. Namun pada sistem ini nilai 
bobot kepentingn setiap kriteria akan dilakukan 
perbaikan. Proses perbaikan tersebut dilakukan 
dengan cara penentuannya dilakukan oleh sistem 
menggunakan metode random search. Hasil 
penentuan layak atau tidaknya dari pemohon, akan 
digunakan untuk menetukan penerima kredit motor 
sesuai jumlah yang diinginkan. Sistem pendukung 
keputusan ini dibangun bukan untuk menggantikan 
posisi dari pengambil keputusan, tetapi untuk 
membantu pengambil keputusan dalam memutuskan 
jumlah penerima kredit motor berdasarkan layak 
atau tidaknya pemohon kredit motor dari output 
SPK. Metode dan kasus yang diambil sederhana 
dengan harapan bahwa sistem yang dibuat dapat 
diterapkan sehingga dikemudian hari bisa diterapkan 
untuk kasus dengan data yang cukup banyak. 
 
3.1.2 Alur Pelaksanaan Penelitian 
3.1.2.1 Studi Literatur 

Studi literatur membahas mengenai kajian 
teori tentang penelitian sebelumnya dan teori-teori 
yang digunakan untuk menunjang penulisan yaitu 
kredit, sistem pendukung keputusan, random search, 
metode SAW dan penentuan jumlah angsuran. 
Teori-teori pendukung tersebut diperoleh dari buku, 
jurnal, e-book, dan dokumentasi project pada 
penelitian sebelumnya. 

 
3.1.2.2 Analisis Kebutuhan 

Kebutuhan utama dari sistem ini adalah data 
yang dilakukan sebagai data uji untuk sistem. Data 
diperoleh dengan cara melakukan survey pada salah 
satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Data tersebut 
akan dipilih secara acak sebagai inputan sistem. 
Kebutuhan data, meliputi : 
- Data pemohon kredit motor pada Badan 

Perkreditan Rakyat (BPR) 
- Data penerima kredit motor pada Badan 

Perkreditan Rakyat (BPR) 
- Data kriteria penerima kredit motor 

 
3.1.2.3 Pengumpulan Data 

Berdasarkan analisis kebutuhan data di atas, 
pengumpulan data dilakukan dengan melakukan 
survey pada BPR Bina Reksa Karyaartha Pare. 
Berdasarkan survey, BPR Bina Reksa Karyaartha 
menggunakan prinsip 5C dalam menentukan 
penerima kredit motor, yaitu :  Charater, Capacity, 

Capital, Collatera, dan Condition. 
 

3.1.2.4 Perancangan Perangkat Lunak 
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Perancangan perangkat lunak ini disesuaikan 
dengan arsitektur dari sistem pendukung keputusan 
yang telah dijelaskan pada Gambar 2.3. Untuk 
perancangan managemen data pada arsitektur dari 
sistem pendukung keputusan  digambarkan dengan  
Entity Relationship Diagram (ERD) dan Data Flow 
Diagram (DFD). Untuk managemen model pada 
arsitektur dari sistem pendukung keputusan  
digambarkan dengan Flowchart.. 
 
3.1.2.5 Implementasi Perangkat Lunak 

Implementasi perangkat lunak dilakukan 
dengan mengacu kepada perancangan perangkat 
lunak. Implementasi perangkat lunak dilakukan 
dengan menggunakan bahasa pemrograman berbasis 
website yaitu menggunakan bahasa pemrograman 
PHP. Pengolahan database dalam sistem 
menggunakan MySql. Input dari sistem adalah data 
penerima kredit motor sebagai data latih dalam 
pencarian nilai bobot kepentingan dan data pemohon 
kredit motor sebagai data uji sistem. Untuk output 
dari sistem adalah pemohon kredit yang sudah 
diurutkan berdasarkan layak atau tidaknya pemohon 
tersebut mendapatkan kredit. 

 
3.1.2.6 Pengujian Sistem 

Akan dilakukan tiga pengujian pada sistem 
pendukung keputusan tersebut, yaitu : uji validasi 
sistem apakah semua menu yang ada pada sistem 
sudah dapat digunakan, pengujian akurasi sistem 
terhadap data bobot untuk mengetahui tingkat 
akurasi dari data bobot yang telah dicari dan 
disimpan oleh sistem, dan pengujia akurasi terhadap 
data pemohon sebagai data uji sistem untuk 
mengetahui tingkat akurasi dari sistem yang dibuat. 

Adapun metode yang digunakan untuk 
pengujian sistem adalah metode Black Box yang 
akan memeriksa kinerja dari sistem apakah sudah 
sesuai dengan yang diharapkan.  
 
3.1.2.7 Pengambilan Kesimpulan dan saran 

Pengambilan kesimpulan akan dilakukan 
setelah semua tahapan perancangan, implementasi, 
dan pengujian dari sistem telah selesai dilakukan. Isi 
dari kesimpulan adalah untuk menjawab rumusan 
masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Penulisan saran untuk memperbaiki kesalahan-
kesalahan yang terjadi, untuk menyempurnakan 
penulisan, dan untuk memberikan pertimbangan 
dalam pengembangan sistem selanjutnya. 
 
3.2 Perancangan 
3.2.1 Daftar Kebutuhan Sistem 

Dalam daftar kebutuhan  sistem ini akan 
menjelaskan daftar kebutuhan yang harus ada dalam 
sistem. Tabel 3.1 akan menunjukkan daftar 
kebutuhan dari sistem. 

Tabel 3.1 Daftar Kebutuhan Sistem 
ID Kebutuhan Entitas Nama 

Aliran Data 
SRS_1 Dalam sistem harus 

tersedia antarmuka 
untuk proses Log In 

Admin, 
User, 
Asesor 

Proses  Login 

SRS_2 Dalam sistem harus Admin, - 

ID Kebutuhan Entitas Nama 
Aliran Data 

tersedia antarmuka 
untuk proses Log 
Out 

User, 
Asesor 

SRS_3 Dalam sistem harus 
tersedia antarmuka 
untuk memasukkan, 
melihat, mengedit, 
dan menghapus data 
pengguna sistem. 

Admin Pengolahan 
Data 
Pengguna 

SRS_4 Dalam sistem harus 
tersedia antarmuka 
untuk untuk 
memasukkan, 
melihat, mengedit, 
dan menghapus data 
diri dan kriteria dari 
pemohon kredit 
motor.  

User Pengolahan 
Data 
Pemohon 

SRS_5 Dalam sistem harus 
tersedia antarmuka 
untuk melihat 
laporan data 
pengguna sistem. 

Admin, 
Asesor 

Akses 
Laporan 
Data 
Pengguna 

SRS_6 Dalam sistem harus 
tersedia antarmuka 
untuk melihat 
laporan data 
pemohon. 

User, 
Asesor 

Akses 
Laporan 
Data 
Pemohon 

SRS_7 Sistem harus bisa 
melakukan proses 
percarian nilai bobot 
tingkat kepentingan 
kriteria yang 
nantinya akan 
digunakan sebagai 
nilai bobot tingkat 
kepentingan kriteria 
dalam perhitungan 
menggunakan 
metode SAW 

Sistem Pencarian 
Nilai Bobot 

SRS_8 Sistem harus bisa 
melakukan proses 
perhitungan untuk 
menentukan 
kelayakan dari 
pemohon  untuk 
menerima kredit 
dengan metode  
SAW 

Sistem Perhitungan 
SAW 

SRS_9 Dalam sistem harus 
tersedia antarmuka 
untuk melihat data 
pemohon yang layak 
atau tidak menerima 
kredit motor  

Asesor, 
User 

Akses 
Laporan 
Kelayakan 
Pemohon 

SRS_10 Dalam sistem harus 
tersedia antarmuka 
untuk mengakses 
jumlah penerima 
kredit dari pemohon 
yang layak 

Asesor Akses 
Laporan 
Penerima 
Kredit 

Sumber : Perancangan 
 
3.2.2  Perancangan Perangkat Lunak 
3.2.2.1 Perancangan Arsitektur SPK 

Kelayakan Pemohon Kredit Motor 
Berdasarkan arsitektur dari sistem 

pendukung keputusan, maka untuk arsitektur dari 
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perancangan sistem pendukung keputusan pemohon 
kredit motor digambarkan pada Gambar 3.1.  

Gambar 3.1 Arsitektur SPK Kelayakan Pemohon 
Kredit Motor 

Sumber : Perancangan 
Berdasarkan arsitektur di atas, data 

internal yang diproses dalam managemen data. Data 
internal tersebut berupa data pemohon yang sudah 
diketahui kelayakannya (data latih) dan data 
pemohon kredit motor. Setelah data-data tersebut 
diproses pada managemen data, maka data tersebut 
akan digunakan pada management model untuk 
proses perhitungan dan penentuan kelayakan 
pemohon kredit motor. Hasil perhitungan dan 
penentuan kelayakan pemohon kredit motor 
disimpan kembali pada management data. Hasil 
yang sudah disimpan pada management mode 
tersebut juga menjadi data internal perusahaan. Agar 
pengguna mudah dalam memasukkan data maupun 
melihat hasil perhitungan dan penentuan kelayakan 
pemohon kredit motor, maka dibuat antarmuka 
pengguna pada sistem ini. Antarmuka ini yang akan 
menghubungkan data masukkan pengguna ke dalam 
managemen data. Jika pengguna ingin melihat data 
yang telah disimpan pada managemen data, maka 
antamuka juga yang akan mengghubungkan. 
Antarmuka juga menghubungkan pengguna ke 
managemen model ketika pengguna ingin 
memproses data. Dan ketika data berhasil diproses 
managemen model akan menginformasikan pada 
antarmuka sehingga pengguna bisa mengetahuinya. 
Intranet disini difungsikan agar antar pengguna bisa 
dengan mudah mengakses datanya. 

1. Intranet 
Sistem ini dipakai oleh tiga pengguna, 

yaitu Admin merupakan pegawai administrasi BPR, 
User merupakan petugas BPR bagian penerimaan 
pemohon kredit motor, dan Asesor  merupakan 
kepala bagian kredit motor BPR. Untuk bisa saling 
berhubungan dengan ketiga pengguna tersebut 
menggunakan fasilitas intranet pada BPR. 

2. Data Internal 
Data internal adalah data yang sudah 

masuk pada perusahaan. Data internal berupa data 
pemohon kredit motor yang berupa data diri dan 
data kriteria. Data tersebut digunakan sebagai data 
uji sistem. Selain data pemohon kredit motor, data 
internal juga berupa data pemohon yang sudah 
diketahui layak atau tidaknya menerima kredit 
motor. Data tersebut digunakan sebagai data latih 

dalam proses pencarian nilai bobot tingkat 
kepentingan kriteria.  

3. Managemen Data 
Data yang digunakan dalam sistem ini 

terdiri dari 30 data pemohon kredit motor yang 
sudah diketahui layak atau tidaknya sebagai data 
latih dalam menentukan nilai bobot tingkat 
kepentingan kriteria, dan 30 data pemohon yang 
baru mengajukan kredit motor sebagai data uji 
sistem. Data latih tersebut berisi tentang data diri, 
data kriteria, dari status kredit dari pemohon kredit 
motor. Data pemohon kredit motor tersebut berisi 
tentang data diri, data kriteria, jumlah pengajuan 
kredit, dan lama kredit dari pemohon kredit motor.  

Dalam sistem ini untuk menentukan 
kelayakan pemohon kredit motor menggunakan 8 
kriteria berdasarkan 5 prisip (5C). Adapun 5C dalam 
menentukan layak atau tidaknya pemohon  
menerima kredit motor, yaitu : 
1. Character  

Faktor character dilihat berdasarkan 
karakter pribadi dan kedisipilinan dalam 
pembayaran kredit (riwayat kredit).  
a. Untuk karakter pribadi akan dilihat 

berdasarkan sifat, kebiasaan, cara hidup, 
keadaan keluarga, dan hubungan dengan 
masyarakat dari pemohon. Karakter 
tersebut diambil dengan melakukan 
survey  lapangan pada pemohon maupun 
kepada tetangga pemohon. Ada tiga 
pilihan dalam penilaiannya, yaitu : 1 = 
Kurang, 2 = Cukup, dan  3 = Baik. 
Penilaian dari setiap sub poin akan 
diberikan bobot 3-5 sesuai dengan urutan 
pilihan.  

b. Untuk kedisiplinan akan dilihat 
berdasarkan riwayat kredit yang pernah 
dilakukan pada BPR. Ada tiga pilihan 
riwayat kredit pemohon, yaitu :      1 = 
Belum pernah mengambil kredit 
(pemohon baru), 2 = Pembayaran kredit 
lunas tapi sering telat, dan 3 = 
Pembayaran kredit lunas dan lancar. Poin 
penilaian dari sub kriteria ini akan 
diberikan bobot 3-5 sesuai dengan urutan 
pilihan. Capacity  

2. Faktor capacity dilihat berdasarkan pekerjaan, 
penghasilan, jumlah tanggungan, dan 
pengeluaran dari pemohon kredit.  
a. Untuk pekerjaan terdapat 5 pembagian, 

yaitu : 1 = Wiraswasta dengan 
produktivitas rendah, 2 = Wiraswasta 
dengan produktivitas sedang,          3 = 
Wiraswasta dengan produktivitas tinggi, 
4 = Profesi, dan                    5 = 
PNS/BUMN/Polisi/ABRI. Penilaiannya 
akan diberikan bobot 1-5 sesuai dengan 
urutan pilihan.  

b. Untuk penghasilan terdapat 5 pilihan 
jumlah penghasilan per bulannya, yaitu : 
1 = Penghasilan ≤ 1 juta, 2 =  1 juta < 
Penghasilan ≤ 3 juta,            3 = 3 juta < 
Penghasilan ≤ 6 juta, 4 = 6 juta < 
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Penghasilan ≤ 10 juta, dan                       5 
= Penghasilan > 10 juta. Jumlah 
penghasilan ini juga akan dinilai oleh tim 
survey, apakah sudah sesuai data yang 
dicantumkan dengan keadaan aslinya. 
Penilaiannya akan diberikan bobot 1-5 
sesuai dengan urutan pilihan.  

c. Untuk jumlah tanggungan terdapat 5 
pilihan jumlah tanggungan, yaitu :   1 = 0 
orang, 2 = 1-2 orang, 3 = 3 orang, 4 = 4-5 
orang, dan 5 = > 5 orang. Penilaiannya 
akan diberikan bobot 1-5 sesuai dengan 
urutan pilihan. Poin ini akan menjadi 
atribut biaya. Tabel  3.7 merupakan nilai 
dari kriteria jumlah tanggungan. 

d. Untuk pengeluaran terdapat 5 pilihan 
jumlah pengeluaran pemohon setiap 
bulannya, yaitu : 1 = Pengeluaran ≤ 1 
juta, 2 = 1 juta < Pengeluaran ≤ 3 juta, 3 
= 3 juta < Pengeluaran ≤ 6 juta, 4 = 6 juta 
< Pengeluaran ≤ 10 juta, dan 5 = 
Pengeluaran > 10 juta. Penilaiannya akan 
diberikan bobot 1-5 sesuai dengan urutan 
pilihan. Poin ini akan menjadi atribut 
biaya.  

3. Conditional  
Faktor conditional dilihat berdasarkan 

status rumah yang menjadi tempat tinggal 
pemohon kredit. Ada 5 pilihan status rumah, 
yaitu : 1 = Kost / kontrakan, 2 = KPR, 3 = 
Milik instansi, 4 = Milik orang tua / keluarga, 
dan     5 = Milik sendiri. Penilaiannya akan 
diberikan bobot 1-5 sesuai dengan urutan 
pilihan.  

 
 

4. Capital 
Faktor capital dilihat berdasarkan 

kelengkapan berkas pemohon. Ada 5 pilihan 
kelengkapan berkas, yaitu : 1 = Sangat kurang, 
2 = Kurang,                3 = Cukup, 4 = Lengkap, 
dan 5 = Sangat Lengkap. Tabel  3.0 
merupakan nilai dari kriteria kelengkapan 
berkas. Dan  

5. Corateral  
Faktor corateral dilihat dari jaminan yang 

berikan untuk menanggung resiko kredit, seperti 
kredit macet. Jaminan ini biasanya dari sertifikat 
tanah atau BPKB kendaraan bermotor. Dalam kredit 
motor di BPR ini tidak ada jaminan yang diberikan 
untuk menanggung resiko kredit karena apabila 
terjadi resiko kredit seperti kredit macet, maka 
motor yang masih dalam masa kredit akan disita. 

 
Data-data yang dibutuhkan oleh sistem 

akan diatur oleh software yang biasa disebut dengan 
Database Management System (DBMS). DBMS 
yang digunakan dalam sistem ini adalah MySQL. 
Untuk perancangan penyimpanan data-data yang 
dipakai oleh sistem, akan digambarkan dengan 
Entity Relationship Diagram (ERD). Gambar 3.2 
merupakan ERD untuk SPK kelayakan pemohon 
kredit motor. 

 
Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram SPK 

Kelayakan Pemohon Kredit Motor 
Sumber : Perancangan 

 
Untuk menggambarkan alur data dalam 

sistem akan menggunakan  Data Flow Diagram 
(DFD). Data Flow Diagram merupakan gambar 
yang menggambarkan aliran data pada sebuah 
sistem. Terdapat dua penggambaran, yaitu : context 
diagram sistem dan data flow diagram leveled. 
1. Context Diagram Sistem 

Gambar 3.3 merupakan context diagram sistem 
yang akan menggambar aliran data pada sistem 
secara keseluruhan, diantaranya : pemodelan 
aliran-aliran data masuk dan keluar baik yang 
berasal dari sistem maupun dari entitas-entitas 
eksternal. 

 
Gambar 3.3 Context Diagram Sistem 

Sumber : Perancangan 
2. Data Flow Diagram (DFD) Levelled 

a. DFD Level 0 
DFD level 0 merupakan perincian dari 
proses yang ada pada context diagram. 
Gambar 3.4 merupakan DFD level 0 pada 
sistem.  
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Gambar 3.4 DFD Level 0 

Sumber : Perancangan 
 

Diagram level 0 akan dijabarkan menjadi 
beberapa sub proses diagram level 
selanjutnya yang dinamakan diagram level 
1. Pada diagram level 1 terdapat dua 
macam, yaitu : DFD level 1 untuk proses 
login,  DFD level 1 untuk pengolahan data 
dan DFD level 1 untuk akses laporan.  

b. DFD Level 1 untuk Proses Login 
Gambar 3.5 merupakan DFD level 1 pada 
sistem untuk proses login. 

 
Gambar 3.5 DFD Level 1Proses Login 

Sumber : Perancangan 
c. DFD Level 1 untuk Pengolahan Data 

Gambar 3.6 merupakan DFD level 1 pada 
sistem untuk pengolahan data. Pada level 
1 ini terdapat 3 pengolahan data, yaitu : 
pengolahan data pengguna, pengolahan 
data pemohon, dan pengolahan data 
jumlah penerima untuk menentukan 
penerima kredit motor setiap bulannya. 
 

 
Gambar 3.6 DFD Level 1 untuk Pengolahan Data 

Sumber : Perancangan 
 

d. DFD Level 1 untuk Akses Laporan 
Gambar 3.7 merupakan DFD level 1 pada 
sistem untuk akses laporan. Pada level 1 
ini terdapat 4 akses laporan, yaitu : akses 
laporan data pengguna, akses laporan data 
pemohon, akses laporan kelayakan 
pemohon yang sudah melalui perhitungan, 
dan akses laporan penerima kredit motor 
setiap bulannya sesuai jumlah penerima. 
 

 
Gambar 3.7 DFD Level 1 untuk Akses Laporan 

Sumber : Perancangan 

4. Managemen Model 
Dalam mengolah data-data yang sudah 

dijelaskan pada management data, sistem ini 
menggunakan metode SAW untuk menghitung nilai 
kriterianya. Berdasarkan prisip 5C yang telah 
diterangkan pada management model, maka ada 8 
kriteria yang digunakan untuk menentukan layak 
atau tidaknya pemohon kredit motor. Kedelapan 
kriteriatersebut adalah : <- = Karakter Pribadi <7 = Kedisipinan / Riwayat Kredit <= = Pekerjaan <> = Penghasilan <? = Jumlah Tanggungan <@ = Pengeluaran <A = Status Rumah <B = Kelengkapan Berkas 
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Proses perhitungan nilai kriteria 
menggunakan metode SAW akan menggunakan 
nilai bobot tingkat kepentingan. Dalam sistem ini 
nilai bobot tingkat kepentingan akan dicari oleh 
sistem.  Berikut ini akan dijelaskan mengenai proses 
penentuan kelayakan pemohon kredit motor dengan 
metode SAW : 
a. Tahap Menentukan Nilai Bobot Tingkat 

Kepentingan 
Nilai bobot tingkat kepentingan (+	) untuk 
setiap atribut awalnya didapatkan melalui 
wawancara dengan pegawai pengambil 
keputusan kredit pada BPR Bina Reksa 
Karyaartha. Untuk meningkatkan akurasi, nilai 
bobot ini diperbaiki dengan menggunakan 
metode random search. Metode tersebut akan 
melakukan iterasi sebanyak 1000 kali dalam 
proses pencarian nilai bobot terbaik. Nilai 
bobot kepentingan dari kriteria angkanya akan 
diambil secara random dengan range 1-5. 
Proses pencarian nilai bobot tersebut akan 
dilakukan dengan menggunakan data latih. 
Nilai bobot akan disimpan jika kecocokan 
status kredit pada data latih dengan status 
kredit dari sistem mencapai ≥ 90%. Gambar 
3.8 merupakan flowchart tahapan dalam proses 
pencarian nilai bobot tingkat kepentingan 
dengan metode random search. 

ci

c5min

ci

c6min

ci

ci

max

 
Gambar 3.8 Flowchart Proses Penentuan Nilai 

Bobot Tingkat Kepentingan dengan Metode Random 
Search 

Sumber : Perancangan 
b. Tahap Menentukan Nilai Kriteria dengan 

Metode SAW 
Pada tahap ini akan dilakukan perhitungan 
terhadap kriteria-kriteria pemohon dengan 
menggunakan metode Simple Additive 
Weighting (SAW). Dari hasil perhitungan 
kriteria tersebut akan dihasilkan status kriteria 
pemohon apakah diterima atau ditolak.  
Gambar 3.9 merupakan flowchart tahapan 
dalam proses perhitungan nilai kriteria dengan 
metode SAW. 

ci

c5min

ci

c 6min

ci

ci

max

 
Gambar 3.9 Flowchart Proses Perhitungan Nilai 

Kriteria dengan Metode SAW 
Sumber : Perancangan 

c. Tahap Menentukan Jumlah Angsuran  
Pada tahap ini akan dilakukan perhitungan 
jumlah angsuran yang dibebankan pada 
pemohon setiap bulannya. Angsuran setiap 
bulannya tersebut dihitung berdasarkan jumlah 
pengajuan kredit dan lama kredit yang 
diajukan pemohon. Jumlah angsuran tersebut 
akan digunakan untuk menentukan status dari 
angsuran pemohon apakah bisa diterima atau 
ditolak yang akan dibandingkan dengan 30% 
dari sisa gaji pemohon. Tahapan proses 
perhitungan jumlah angsuran adalah sebagai 
berikut : 
- Menentukan 30% sisa gaji pemohon sesuai 

dengan persamaan (2-4). 
- Menentukan jumlah angsuran setiap bulan 

dengan bunga 1%. Angsuran tersebut 
dihitung berdasarkan jumlah pengajuan 
kredit dan lama kredit sesuai dengan 
persamaan (2-3). 

- Setelah jumlah angsuran diketahui, maka 
langkah selanjutnya adalah menetukan 
status angsuran. Status angsuran dilihat 
dari jumlah angsuran yang dibandingkan 
dengan 30% sisa gaji pemohon. Jika 
angsuran dengan bunga 1% setiap 
bulannya lebih kecil dari 30% sisa gaji 
pemohon, maka status angsuran diterima. 
Hal ini artinya pemohon dapat membayar 
angsuran dengan bunga 1% setiap 
bulannya. Sedangkan jika angsuran dengan 
bunga 1% setiap bulannya lebih besar dari 
30% sisa gaji pemohon, maka status 
angsuran ditolak. Hal ini artinya pemohon 
tidak dapat membayar angsuran dengan 
bunga 1% setiap bulannya. 

d. Tahap Menentukan Status Kredit Pemohon 
Pada tahap ini akan ditentukan status 
pengajuan kredit dari pemohon apakah 
diterima atau ditolak. Status kredit ini 
ditentukan berdasarkan status kriteria dan 
status angsuran yang telah ditentukan 
sebelumnya. Status kredit ini akan diterima 
jika status kriteria dan status angsuran 
diterima. Namun jika salah satu diantara status 
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kriteria atau status angsuran ditolak atau 
kedua-duanya (status kriteria dan status 
angsuran) ditolak, maka status kredit juga akan 
ditolak. 
 
 

4. IMPLEMENTASI 
4.1 Implementasi Penyimpanan Data 

Untuk implementasi penyimpanan data akan 
dilkukan dengan menggunakan Database 
Management System MySQL. Gambar 4.1 
merupakan hasil implementasi penyimpanan data. 

 
Gambar 4.1  Implementasi Penyimpanan Data 

 
4.2 Implementasi Antarmuka 

Halaman lihat data bobot merupakan halaman 
yang digunakan oleh asesor untuk melihat data 
bobot yang telah melalui proses pencarian dengan 
menggunakan metode random search. Asesor 
memilih menu sub Data Bobot pada menu 
Penentuan. Gambar 4.2 merupakan tampilan dari 
halaman lihat data bobot. 

 
Gambar 4.2 Antarmuka Halaman Lihat Data Bobot 
 

Halaman lihat kelayakan data pemohon 
merupakan halaman yang digunakan oleh asesor 
untuk melihat layak atau tidaknya data pemohon 
kredit motor berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan metode SAW. Asesor memilih menu 
sub Kelayakan Data Pemohon pada menu 
Penentuan. Gambar 4.3 merupakan tampilan dari 
halaman lihat kelayakan data pemohon. 

 

 
Gambar 4.3 Antarmuka Halaman Lihat Kelayakan 

Data Pemohon 
 
5. PENGUJIAN DAN ANALISIS 
5.1 Pengujian Validasi Sistem 

Pengujian vaidasi sistem ini digunakan untuk 
mengetahui apakah sistem yang dibangun sudah 
sesuai dengan kebutuhan. Beberapa hal yang telah 
dirumuskan dalam daftar kebutuhan sistem akan 
menjadi acuan untuk melakukan proses pengujian 
validasi sistem. Pada pengujian validasi sistem ini 
akan menggunakan metode pengujian Black Box 
dimana metode ini akan menfokuskan untuk 
menemukan kesesuaian antara kinerja dari sistem 
dengan daftar kebutuhan yang ada. Setiap kebutuhan 
akan dilakukan proses pengujian dengan 
menggunakan kasus uji untuk mengetahui 
kesesuaian antara kebutuhan yang ada dengan 
kinerja sistem. 

Berdasarkan  kasus uji yang telah dilakukan 
dalam pengujian black box menunjukkan nilai valid 
sistem sebesar 100% yang menandakan bahwa 
fungsionalitas sistem dapat berjalan dengan baik 
sesuai dengan daftar kebutuhan. 

 
5.2 Pengujian Akurasi Sistem Terhadap Data 

Bobot 
Pada pengujian akurasi sistem terhadap data 

bobot ini digunakan untuk mengetahui akurasi data 
bobot yang berhasil dicari dan disimpan oleh sistem 
dengan menggunakan metode random search. Untuk 
nilai bobot dicari secara random dengan range nilai 
1-5. Nilai bobot dihitung dengan 30 data latih yang 
sudah diketahui layak atau tidaknya kredit. Dari 
hasil perhitungan, 80% data tersebut akan 
dinyatakan diterima kreditnya dan sisanya akan 
ditolak. Nilai bobot yang disimpan adalah jika hasil 
perhitungan memperoleh tingkat kecocokan status 
hasil perhitungan dari sistem dan status yang ada 
pada data latih dengan batas  ≥ 90%. Dalam 
pengujian ini akan dilakukan proses pencarian 
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sebanyak 5 kali, dan setiap  1 proses akan dilakukan 
random sebanyak 1000 kali. Tabel 5.1 merupakan 
daftar data bobot yang berhasil dicari dan tingkat 
keakurasiannya terhadap data latih. 

Tabel 5.1 Hasil 5 Kali Proses Pencarian Nilai 
Bobot Tingkat Kepentingan 

Proses Data Bobot Akurasi Data Bobot 

1 4, 5, 3, 3, 2, 5, 1, 2 66.67% 
2 4, 4, 4, 4, 3, 5, 1, 2 70% 
3 4, 5, 3, 4, 5, 5, 1, 1 80% 
4 3, 5, 3, 5, 5, 5, 1, 1 76.67% 
5 5, 5, 5 4, 4, 3, 1, 1 90% 

 
Berdasarkan data bobot (5, 5, 5 4, 4, 3, 1, 1) 

yang berhasil dicari dan disimpan oleh sistem 
mempunyai nilai kecocokan seperti yang dinyatakan 
pada Tabel 5.2. 

Tabel 5.2 Hasil Pecocokan Data Bobot 
ID Nama Status 

Kredit 
Data Latih 

Nilai Vi  Status 
Kredit 
Sistem 

9053 Debitur 13 Terima 25.10 Terima 

9069 Debitur 29 Terima 25.00 Terima 

9065 Debitur 25 Terima 24.60 Terima 

9046 Debitur 6 Terima 24.50 Terima 

9059 Debitur 19 Terima 24.50 Terima 

9064 Debitur 24 Terima 24.50 Terima 

9070 Debitur 30 Terima 24.50 Terima 

9063 Debitur 23 Terima 24.30 Terima 

9051 Debitur 11 Terima 24.00 Terima 

9050 Debitur 10 Terima 23.97 Terima 

9043 Debitur 3 Terima 23.77 Terima 

9041 Debitur 1 Terima 23.50 Terima 

9068 Debitur 28 Terima 23.10 Terima 

9047 Debitur 7 Terima 23.00 Terima 

9044 Debitur 4 Terima 22.67 Terima 

9054 Debitur 14 Terima 22.67 Terima 

9052 Debitur 12 Terima 22.42 Terima 

9045 Debitur 5 Terima 22.30 Terima 

9056 Debitur 16 Terima 22.17 Terima 

9060 Debitur 20 Terima 22.17 Terima 

9055 Debitur 15 Terima 21.77 Terima 

9057 Debitur 17 Terima 21.17 Terima 

9066 Debitur 26 Terima 20.47 Tolak 

9058 Debitur 18 Terima 19.67 Tolak 

9042 Debitur 2 Terima 19.42 Tolak 

ID Nama Status 
Kredit 
Data Latih 

Nilai Vi  Status 
Kredit 
Sistem 

9062 Debitur 22 Tolak 18.37 Tolak 

9049 Debitur 9 Tolak 17.37 Tolak 

9048 Debitur 8 Tolak 15.87 Tolak 

9067 Debitur 27 Tolak 15.12 Tolak 

9061 Debitur 21 Tolak 13.70 Tolak 

 
Berdasarkan data pada Tabel 5.2 dari 30 data 

latih dengan perhitungan menggunakan data bobot 
yang terlah dicari, status hasil dari sistem 
dibandingkan dengan status pada data latih terdapat 
3 status yang berbeda. Pada sistem, status diterima 
diperoleh dengan mengurutkan nilai Vi dan 80% 
dari jumlah data, nilai teratas akan diterima dan 
sisanya akan ditolak. Berdasarkan penilaian dari 
BPR, Debitur 26, Debitur 18, dan Debitur 2 masih 
termasuk debitur yang layak untuk menerima kredit. 
Hal ini dikarenakan untuk kriteria karakter pribadi 
baik, riwayat kredit baik, pekerjaaan, gaji, dan 
pengeluaran masih memenuhi syarat kredit diterima. 
Berbeda dengan penilaian dari BPR, pada 
perhitungan dengan menggunakan metode SAW 
semua kriteria akan diberikan nilai dan bobot 
kepentingan kriteria sehingga penilaiannya akan 
lebih akurat karena tidak berdasarkan perkiraan 
individu. Dari 3 status yang berbeda tersebut, maka 
akan diperoleh tingkat keakurasian data bobot yang 
telah dicari dan disimpan oleh sisitem sebagai 
berikut : 

Akurasi = 
�=3C= 

=3 	× 100% = 90% 

Berdasarkan tingkat akurasi nilai bobot yang 
mencapai 90%, maka dapat dikatakan bobot tersebut 
baik.  

Untuk membuktikan bahwa akurasi nilai bobot 
itu mencapai 90%, maka akan dilakukan proses 
perhitungan data latih sesuai dengan rumus SAW 
dengan nilai bobot yang sudah ada dan proses 
penentuan jumlah angsuran setiap bulannya. Dari 
hasil perhitungan tersebut, status yang didapat akan 
dicocokkan dengan status yang terdapat pada data 
latih dan hasil pencocokan tersebut akan dihitung 
akurasinya. Proses perhitungan data latih ini 
menggunakan data bobot 5, 5, 5 4, 4, 3, 1, 1. Tabel 
5.3 merupakan hasil perhitungan data latih dengan 
bobot dari sistem dan metode SAW. 

Tabel 5.3 Hasil Uji Perhitungan Data Latih 
Data Status 

Data 
Latih 

Nilai 
Kriteria  

Status 
Kriteria  

Status 
Angsuran 

Status 
Kredit  

P1 Terima 23.50 Terima Terima Terima 

P2 Terima 19.42 Tolak Terima Tolak 

P3 Terima 23.77 Terima Terima Terima 

P4 Terima 22.67 Terima Terima Terima 

P5 Terima 22.30 Terima Terima Terima 
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Data Status 
Data 
Latih 

Nilai 
Kriteria  

Status 
Kriteria  

Status 
Angsuran 

Status 
Kredit  

P6 Terima 24.50 Terima Terima Terima 

P7 Terima 23.00 Terima Terima Terima 

P8 Tolak 15.87 Tolak Tolak Tolak 

P9 Tolak 17.37 Tolak Tolak Tolak 

P10 Terima 23.97 Terima Terima Terima 

P11 Terima 24.00 Terima Terima Terima 

P12 Terima 22.42 Terima Terima Terima 

P13 Terima 25.10 Terima Terima Terima 

P14 Terima 22.67 Terima Terima Terima 

P15 Terima 21.77 Terima Terima Terima 

P16 Terima 22.17 Terima Terima Terima 

P17 Terima 21.17 Terima Terima Terima 

P18 Terima 19.67 Tolak Terima Tolak 

P19 Terima 24.50 Terima Terima Terima 

P20 Terima 22.17 Terima Terima Terima 

P21 Tolak 13.70 Tolak Tolak Tolak 

P22 Tolak 18.37 Tolak Tolak Tolak 

P23 Terima 24.30 Terima Terima Terima 

P24 Terima 24.50 Terima Terima Terima 

P25 Terima 24.60 Terima Terima Terima 

P26 Terima 20.47 Tolak Terima Tolak 

P27 Tolak 15.12 Tolak Tolak Tolak 

P28 Terima 23.10 Terima Terima Terima 

P29 Terima 25.00 Terima Terima Terima 

P30 Terima 24.50 Terima Terima Terima 

 
Dari hasil perhitungan data latih menggunakan 

bobot yang sudah dicari sistem dan dengan metode 
SAW, ada 3 data latih yang status kredit dari sistem 
tidak sesuai dengan status kredit yang ada pada data 
latih. Sama halnya penjelasan sebelumnya, 
berdasarkan penilaian dari BPR, Debitur 2, Debitur 
18, dan Debitur 26 masih termasuk debitur yang 
layak untuk menerima kredit. Hal ini dikarenakan 
untuk kriteria karakter pribadi, pekerjaaan, gaji, dan 
pengeluaran dari debitur-debitur tersebut masih 
memenuhi syarat kredit diterima. Berbeda dengan 
penilaian dari BPR, pada perhitungan dengan 
menggunakan SAW semua kriteria akan diberikan 
nilai dan bobot kepentingan kriteria sehingga 
penilaiannya akan lebih akurat karena tidak 
berdasarkan perkiraan individu.  Berbeda dengan 
penilaian dari BPR, pada perhitungan dengan 

menggunakan metode SAW semua kriteria akan 
menjadi pertimbangan dalam penentuan kelayakan 
pemohon termasuk riwayat kredit, status rumah 
debitur, dan kelengkapan datanya meskipun setiap 
kriteria mempunyai nilai dan bobot masing-masing. 
Selain itu perhitungan tidak cocok juga dipengaruhi 
oleh nilai bobot tingkat kepentingan kriteria yang 
berhasil dicari oleh sistem. Sehingga dari hasil 
tersebut dapat dinilai tingkat keakurasiannya sebagai 
berikut :  

Akurasi = 
�=3C= 

=3 	× 100% = 90% 

Tingkat keakurasian nilai bobot dari sistem 
untuk proses perhitungan data latih dengan metode 
SAW mencapai 90%. Hal tersebut menyatakan 
bahwa bobot yang dicari oleh sistem adalah bobot 
yang terbaik sesuai dengan keakurasian nilai bobot 
itu sendiri yang mencapai 90%. Ketidaksesuain hasil 
sistem dengan data latih hanya terjadi pada 3 data 
latih. 
5.3 Pengujian Akurasi Sistem Terhadap Data 

Pemohon 
Pada pengujian akurasi sistem terhadap data 

pemohon ini akan digunakan data uji sebanyak 30 
sampel data pemohon. Prosedur pengujiannya 
adalah dengan cara memasukkan data pemohon 
kredit motor dan sistem akan secara otomatis 
melakukan proses perhitungan nilai 8 kriteria 
dengan metode SAW. Dari hasil perhitungan 
tersebut maka akan menghasilkan rekomendasi 
pemohon kredit motor yang layak dan tidak 
berdasarkan 8 kriteria. Hasil rekomendasi kelayakan 
pemohon kredit motor pada sistem akan dicocokkan 
dengan hasil penilaian pada BPR dalam menetukan 
rekomendasi kelayakan pemohon kredit motor. 
Dalam menentukan kelayakan pemohon kredit, BPR 
akan melihat dari karakter pribadi dan kesesuaian 
data pengajuan dengan aslinya. Proses perhitungan 
data latih ini menggunakan data bobot 5, 5, 5 4, 4, 3, 
1, 1. Tabel 5.4 merupakan hasil uji akurasi sistem 
terhadap  data pemohon 

Tabel 5.4 Hasil Uji Perhitungan Sistem terhadap 
Data Pemohon 

Data Penilaian BPR Nilai Vi Kredit 

P1 Terima 21.17 Terima 

P2 Terima 24.50 Terima 

P3 Tolak 15.70 Tolak 

P4 Terima 24.17 Terima 

P5 Terima 25.10 Terima 

P6 Terima 22.17 Terima 

P7 Terima 18.45 Tolak 

P8 Terima 21.17 Terima 

P9 Terima 22.17 Terima 

P10 Terima 24.17 Terima 

P11 Terima 24.60 Terima 
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Data Penilaian BPR Nilai Vi Kredit 

P12 Tolak 20.45 Tolak 

P13 Terima 22.50 Terima 

P14 Terima 19.30 Tolak 

P15 Terima 21.30 Terima 

P16 Terima 22.67 Terima 

P17 Terima 20.45 Tolak 

P18 Terima 21.17 Terima 

P19 Terima 21.67 Terima 

P20 Terima 24.17 Terima 

P21 Terima 24.60 Terima 

P22 Terima 23.30 Terima 

P23 Terima 22.50 Terima 

P24 Terima 22.30 Terima 

P25 Tolak 16.20 Tolak 

P26 Terima 19.50 Tolak 

P27 Terima 24.17 Terima 

P28 Terima 22.22 Terima 

P29 Terima 21.67 Terima 

P30 Tolak 16.45 Tolak 

 
Berdasarakan data pada Tabel 5.4, dari 30 data 

pemohon menurut penilaian BPR, 30 data pemohon 
tersebut dinyatakan 26 diterima dan 4 ditolak. 
Namun untuk hasil perhitungan dengan metode 
SAW menggunakan 8 kriteria penilaian terdapat 8 
data pemohon yang dinyatakan ditolak. Sehingga 
keccokan penilaian dari BPR dengan hasil 
perhitungan dengan metode SAW dinyatakan pada 
Tabel 5.6. 
Tabel 5.6 Hasil Pecocokan Penilaian BPR dengan 

Perhitungan SAW 
Data Pemohon Diterima Pemohon Ditolak 

Penilaian BPR 26 4 

Perhitungan Sistem 22 8 

Data yang cocok 26 

Data yang tidak cocok 4 

 
Berdasarkan kriteria dari pemohonnya, 30 data 

uji tersebut telah ditetapkan 26 diterima dan 4 
ditolak oleh BPR Bina Reksa Karyaartha. 
Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan sistem 
terhadap data pemohon seperti pada Tabel 5.25, 
terdapat 4 data pemohon yang berbeda antara 
perhitungan pada sistem dengan penilaian pada 
BPR. Penilaian dari BPR, Pemohon 7, Pemohon 14, 

Pemohon 17, dan Pemohon 26 masih termasuk 
pemohon yang layak untuk menerima kredit. Hal ini 
dikarenakan untuk kriteria karakter pribadi baik, 
pekerjaaan, gaji, dan pengeluaran masih memenuhi 
syarat kredit diterima. Berbeda dengan penilaian dari 
BPR, pada perhitungan dengan menggunakan 
metode SAW semua kriteria akan diberikan nilai dan 
bobot kepentingan kriteria sehingga penilaiannya 
akan lebih akurat. Nilai bobot tingkat kepentingan 
kriteria yang dicari oleh sisitem juga mempengaruhi 
perbedaan antara hasil penilaian pada BPR dengan 
hasil sistem. Sehingga dapat dihitung akurasi dari 
sistem sebagai berikut : 

Akurasi = 
�=3C> 

=3 	× 100% = 86.67	% 

Dari hasil perhitungan akurasi, dapat 
disimpulkan bahwa akurasi dari Sistem Pendukung 
Keputusan Kelayakan Pemohon yang dibangun 
berdasarkan 30  data uji adalah sebesar 86.67 %. 
Dari hasil akurasi tersebut menunjukkan bahwa 
Sistem Pendukung Keputusan ini dapat berjalan 
sesuai dengan prosedur dari metode Simple 
Addictive Weighting (SAW) dan metode SAW ini 
juga dapat diterapkan dalam penentuan kelayakan 
kredit motor. Dengan hasil akurasi tersebut juga 
dapat dinyatakan bahwa 8 kriteria tersebut dapat 
dijadikan acuan penilaian kelayakan pemohon kredit 
motor dengan menggunakan metode SAW. 
 
6. KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diberikan pada 
penelitian Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan 
Pemohon Kredit Motor dengan Metode  Simple 
Addictive Weighting (SAW) adalah : 
1. Proses perancangan dan implementasi SPK 

kelayakan pemohon kredit motor dengan 
metode SAW dijelaskan pada bab-bab 
sebelumnya. Untuk proses perancangan sistem 
dijelaskan pada bab III tentang metodologi dan 
perancangan. Untuk proses implementasi 
sistem dijelaskan pada bab IV tentang 
implementasi. Berdasarkan hasil dari 
pengujian validasi sistem sebesar 100%, maka 
SPK ini sudah dapat berjalan sesuai dengan 
perancangan dafatar kebutuhan sistem. 

2. Untuk perbaikan nilai bobot tingkat 
kepentingan kriteria dalam sistem ini 
menggunakan metode random search. Proses 
pencarian nilai bobot dengan metode random 
search dilakukan dengan mencari nilai bobot 
secara random dengan range nilai bobot 1-5. 
Nilai bobot pada random pertama akan 
dilakukan proses perhitungan dengan metode 
SAW pada 30 data latih. Hasil perhitungan 
tersebut, 80% dari data latih akan diterima dan 
sisanya akan ditolak. Kemudian status kredit 
yang didapat dari sistem akan dicocokan 
dengan status kredit yang ada pada data latih. 
Jika kecocokannya memenuhi batas ≥ 90% 
maka nilai bobot akan disimpan. Proses 
random nilai bobot tersebut akan dilakukan 
sebanyak 1000 kali perulangan.  

3. Pengujian  SPK kelayakan pemohon kredit 
motor dengan metode SAW ini dilakukan 3 
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pengujian. Pengujian yang pertama dilakukan 
proses pengujian validasi sistem. Pengujian ini 
dilakukan untuk mengetahui apakah sistem 
yang dibuat sudah sesuai dengan perancangan 
daftar kebutuhan sistem. Pengujian yang kedua 
adalah pengujian akurasi sistem terhadap data 
bobot. Pengujian ini dilakukan untuk 
mengetahui apakah bobot  yang berhasil dicari 
dan disimpan oleh sistem dengan metode 
random search merupakan bobot yang terbaik. 
Pengujian yang ketiga adalah pengujian 
akurasi sistem terhadap data pemohon (data 
uji). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 
akurasi dari hasil sistem. Akurasi sistem ini 
diperoleh dari kecocokan penerima kredit 
motor hasil sistem dengan penerima kredit 
motor berdasarkan penilaian dari BPR. 

4. Berdasarkan pengujian akurasi sistem 
didapatkan hasil sebagai berikut : 
a. Akurasi Sistem Terhadap Data Bobot 

Berdasarkan dari nilai bobot yang dicari 
dan disimpan sistem (5,5,5,4,4,3,1,1), 
nilai bobot tersebut mempunyai tingkat 
kecocokan status kredit dari sistem 
dengan status kredit dari data latih 
sebesar 90%. Nilai bobot tersebut akan 
dilakukan proses perhitungan dengan 30 
data latih untuk menentukan nilai kriteria 
dengan metode SAW dan jumlah 
angsuran. Hasil perhitungan tersebut 
akan digunakan untuk menetukan status 
kredit data latih. Dari proses perhitungan 
ini didapatkan akurasi sebesar 90%. Hal 
ini menyatakan bahwa bobot yang dicari 
oleh sistem memang bobot yang  terbaik. 

b. Akurasi Sistem Terhadap Data Pemohon 
5. Proses penilaian kelayakan pemohon kredit 

motor pada BPR Bina Reksa Karyaartha Pare 
sebelumnya tidak memberikan nilai dan bobot 
kepentingan pada setiap kriterianya. Sehingga 
berdasarkan hasil pengujian terdapat 4 perbedan. 
Perbedaan itu berdasarkan hasil antara 
perhitungan metode SAW yang diterapkan pada 
sistem dengan penilaian yang dilakukan pada 
BPR. Nilai bobot tingkat kepentingan  kriteria 
juga mempengaruhi terhadap hasil perhitngan 
sistem. Proses pengujian 30 data pemohon (data 
uji) yang diambil dari BPR memperoleh akurasi 
sebesar 86.67 %. Hal ini membuktikan bahwa 
Sistem Pendukun Keputusan kelayakan 
pemohon kredit motor dengan metode Simple 
Addictve Weighting (SAW) telah dibuat sesuai 
dengan perancangan dan dapat membantu proses 
penentuan kelayakan pemohon kredit motor.   
 

6.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan untuk 

pengembangan penelitian berikutnya adalah sebagai 
berikut : 
1. Metode random search mempunyai 

kekurangan bahwa ketika proses pencarian 
dilakukan sekali menghasilkan akurasi sistem 
terhadap data pemohon yang baik, belum tentu 
pada proses pencarian nilai bobot yang kedua 

akan menghasilkan akurasi yang baik lagi. Hal 
ini dipengaruhi oleh kombinasi yang diambil 
secara random. Untuk memperbaiki proses 
pencarian nilai bobot tersebut bisa dilakukan 
dengan menggunakan metode pencarian atau 
optimasi yang lebih baik, misalnya dengan 
menggunakan metode algoritma genetika atau 
simulated annealing      [MAH-13]. 
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