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Abstrak 

 
Banyaklembagakeuanganmemberikanbantuanpembiayaa
ndalambentukpembayaransecarakredit/ 
cicilandanmempunyaibeberapasistem, 
prosedurdanpersyaratan yang 
harusdipenuhiolehcalonnasabah.Sehinggasebagaiupaya
untukmeningkatkanprofitabilitas bank, 
makaperludilakukanpengelolaanpembiayaanuntukmenja
ga agar kualitaspembiayaantetapterjagadaripembiayaan 
yang bermasalahsertadariresikokerugian. Demi 
efisiensidanefektifitaskerjamakapengambilankeputusan 
yang 
tepatsangatdiperlukan.Dalampenentuankelayakanpembe
riankreditkepadacalonnasabahterdapatbeberapakriteria 
yang 
menjadipenilaian.Penilaianiniberdasarkananalisiskualit
atifyaknianalisis 5C (character, capital, capacity, 
condition of economy, collateral). 
Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmerancang, 
mengaplikasikansertamengembangkansistempendukungk
eputusan (SPK) yang 
mampumemberikankeputusankelayakankreditkepadacalo
nnasabahdenganmenerapkanMetode Analytical 
HierarchyProcess(AHP). 

 
Kata kunci:spk, ahp, sisteminformasi, profitabilitas, 
kredit. 

1. Pendahuluan 
Perkembangan teknologi dan informasi yang maju begitu 
pesat membuat kebutuhan akan informasi sangat 
dibutuhkan dengan cepat dan akurat. Teknologi 
informasi menyebabkan peran komputer begitu 
diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Komputer 
juga dapat dimanfaatkan sebagai pendukung dalam 
memberikan solusi terhadap suatu masalah. Informasi 
merupakan faktor yang sangat berharga, hal ini dapat 
dimengerti karena informasi merupakan acuan utama 
untuk mengambil kebijakan perusahaan. Menurut 
Kristanto(2008:12) pada buku Perancangan Sistem 
Informasi dan  Aplikasinya, sistem informasi merupakan 
kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak 
komputer serta perangkat manusia yang mengolah data 
menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak 
tersebut[1]. 

 
Dalam pemberian kredit, menurut Adri (2010:64)pada 
buku Investasi Mudah Dan Murah, kredit adalah 
penyediaan uang atau yang dapat disamakan dengan itu 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- 
meminjam antara bank dengan pihak lain  yang 
mewajibkan pihak peminjam  untuk melunasi utangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 
bunga[2]. 

Perusahaan menetapkan kebijakan dalam 
pemberian kredit yakni menetapkan standar untuk 
menerima atau menolak resiko kredit, yaitu menentukan 
siapa yang berhak menerima kredit yang telah memenuhi 
syarat 5C, bagaimana karakter nasabah (Character), 
kapasitas melunasi kredit (Capacity), kemampuan modal 
yang dimiliki nasabah (Capital), jaminan yang dimiliki 
nasabah untuk menanggung resiko kredit (Collateral) 
dan kondisi keuangan nasabah (Condition). Menurut 
Sutarno (2004:92-94), untuk mengetahui atau 
menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk 
memperoleh kredit, pada umumnya perbankan 
menggunakan analisa yang di kenal dengan istilah 5C, 
yaitu [3]: 
1. Character (Watak) adalah sifat dasar yang ada dalam 
hati seseorang. Watak merupakan bahan pertimbangan 
untuk mengetahui resiko. 
2. Capital (Modal) yaitu seseorang atau badan usaha 
yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat 
memerlukan modal  untuk memperlancar kegiatan 
bisnisnya. 
3. Capacity (Kemampuan) yaitu seseorang yang 
mempunyai karakter atau watak baik selalu akan 
memikirkan mengenai pembayaran kembali hutangnya 
sesuai waktu yang ditentukan. Untuk dapat memeenuhi 
kewajiban pembayaran harus memiliki kemampuan yang 
memadahi. 
4. Collateral (Jaminan) yaitu jaminan berarti harta 
kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna 
menjamin kepastian pelunasan hutang jiaka dikemudian 
hari tidak melunasi hutangnya. 
5. Conditional Of Economy (kondisi Ekonomi) adalah 
situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu 
diamana kredit itu diberikan oleh Bank kepada calon 
nasabah. 
 
Dengan kriteria- kriteria yang sudah disebutkan diatas, 
akan ditentukan seorang calon nasabah layak atau tidak 
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diberikan kredit. Setelah menentukan kriteria- kriteria 
kelayakan, akan dilakukan pembobotan dan penilaian 
kelayakan seseorang dalam pengambilan kreditnya. 
Untuk membatasi permasalahan, penulis membatasi pada 
penentuankelayakanpemberiankreditkepadacalonnasabah
dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy 
Process (AHP). AHP 
dapatdigunakandalammemecahkanberbagaimasalahdiant
aranyauntukmengalokasikansumberdaya, 
analisiskeputusanmanfaatataubiaya, 
menentukanperingkatbeberapaalternatif, 
melaksanakanperencanaankemasadepan 
yangdiproyeksikandanmenetapkanprioritaspengembanga
nsuatu unit usahadanpermasalahankomplekslainnya. 
MenurutKusrini (2007: 133), Analytical Hierarchy 
Process (AHP) merupakan suatu model pendukung 
keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty 
yang  akan menguraikan masalah multi faktor atau multi 
kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki[4].  

Adapuntujuanpenelitianiniadalahuntukmerancangdanme
mbangunSistemPendukungKeputusan yang 
dapatmembantulembagakeuangandalammenentukankela
yakanpemberiankreditterhadapcalonnasabah.Serta 
menerapkanmetodeAnalytical Hierarchy Process (AHP) 
sebagaisalahsatumetodepengambilankeputusanpemecaha
nsuatumasalah 
multikriteriadenganmembuatrancangansistemdanmemba
ngunperangkatlunakpendukungkeputusan. 

Metodepengembanganperangkatlunak yang 
digunakandalampenelitianiniadalahWaterfall. Model ini 
mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan 
perangkat lunak yang sistematik dan sekunsial yang 
menurut Al Fatta (2007) terdiriatastahapanPerencanaan, 
Analisi, Perancangan, Implementasi,  
PengujiandanPemeliharaan[5]. 

2. Pembahasan 

Kriteria yang digunakandalamperhitungan AHP 
dalampenelitianini di kenalsebagai 5C adalah : 

1)Character (Watak) merupakan bahan pertimbangan 
untuk mengetahui resiko. 
2)Capital (Modal)yaitu modal dasar yang 
dimilikiolehcalonnasabah yang 
digunakanuntukpertimbanganpemberiankredit. 
3) Capacity (Kemampuan) yaitu 
pertimbangantentangkemampuancalonnasabahuntukme
mbayarangsuran. 
4) Collateral (Jaminan) yaitu harta kekayaan yang dapat 
diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian 
pelunasan hutang jika dikemudian hari tidak melunasi 
hutangnya. 
5)Conditional Of Economy (kondisi Ekonomi)adalah 
kondisiekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu 
dimana kredit itu diberikan oleh Bank kepada calon 
nasabah. 

Adapunsubkriteria yang digunakandalampenilaian AHP 
dijelaskanpadatabelberikut: 
 
 
 
Tabel 1.KriteriadanSubkriteriaPenilaian 

No

.

Kriteria Subkrieria 

1. Capacity 1. Pengalaman dalam menjalankan 
usaha? 

2. Kemudahan dalam mendapatkan 
bahan baku? 

3. Seberapa baik prospek pangsa 
pasar? 

4. Tingkat pelanggan tetap terhadap 
usaha? 

5. Monopoli usaha di lingkungan 
sekitar? 

6. 6. Omset yang di peroleh calon 
nasabah setiap  bulan? 

2. Capital 1. Track record 
pembayaranhutangcalonnasabah? 

2. Modal yang dibutuhkan dalam 
pengembangan usaha? 

3. Conditio
n 

1. Stabilitas usaha dalam 
menghadapi pangsa pasar? 

2. Usaha baik di mata hokum dan 
pemerintah? 

3. Pengaruh usaha terhadap 
lingkungan kesehatan sekitar? 

4. Collatera
l 

1. Kepemilikan jaminan yang akan 
diagunkan? 

2. Pertanggung jawaban suami/istri 
dalam penjamin pinjaman? 

3. Nilai perbandingan taksasi 
jaminan? 

4. Tingkat marketable jaminan? 

5 Characte
r 

1. Laporanhasil SID dari Bank 
Indonesia? 

2. Sifat kooperatif nasabah? 
3. Tingkat keharmonisan nasabah? 
4. Penilaianwargaterhadapcalonnasa

bah? 

 

Untukmenerapkanmetode AHP, 
makaperludiketahuitahapan-tahapan yang 
harusdilalui.Tahapantersebutantaralain : 

1) Mendefinisikanmasalahdanmenentukansolusi yang 
dinginkan 
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