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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di zaman yang modern ini perkembangan teknologi informasi 

berkembang sangat pesat. Teknologi informasi sudah banyak diterapkan di 

berbagai aspek kehidupan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyakanya 

teknologi yang dapat meringankan dan mempermudah pekerjaan manusia 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Koperasi mempunyai peranan penting dalam perkembangan perekonomian 

masyarakat. Bentuk pelayanan koperasi bagi masyarakat adalah tabungan dan 

penyalur kredit. Koperasi simpan pinjam berperan penting dalam membantu 

menyelesaikan permasalahan keuangan bagi masyarakat. Dalam pemberian 

kredit pihak koperasi harus melakukan survey dan perhitungan yang jeli 

terhadap calon peminjam.  

Koperasi Simpan Pinjam Saka Artha Mandiri merupakan koperasi yang 

bergerak di bidang simpan pinjam yang melayani pinjaman bagi masyarakat 

khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Koperasi Simpan Pinjam Saka 

Artha Mandiri  terletak di Jalan Karangpucung 02 / 01 Desa Kejawar 

Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. Banyak faktor yang harus 

dipertimbangkan ketika mengambil keputusan dalam pemberian kredit kepada 

calon peminjam, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan 

yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak koperasi. Semakin banyaknya 

para calon peminjam yang mengajukan kredit dengan kondisi ekonomi yang 
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berbeda-beda, sehingga proses pengajuan kredit membutuhkan waktu yang 

cukup lama bahkan ada calon peminjam yang menerima kredit walaupun tidak 

memenuhi kriteria-kriteria yang ada. Hal tersebut disebabkan karena proses 

perhitungan masih manual menggunakan Microsoft Excel. 

Pemanfaatan teknologi dapat diterapkan untuk pengambilan suatu 

keputusan untuk penentuan kelayakan pemberian kredit kepada calon 

peminjam pada Koperasi Simpan Pinjam Saka Artha Mandiri. Hasil yang 

diharapkan dari sistem ini yaitu untuk memberikan rekomendasi dari beberapa 

calon peminjam sehingga pegawai dapat lebih mudah dalam menentukan 

calon peminjam yang lebih layak menerima pinjaman dari beberapa calon 

peminjam. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah, 

Bagaimana merancang bangun Sistem Pendukung Keputusan untuk 

menentukan kelayakan pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Saka 

Artha Mandiri Banyumas dengan menggunakan metode Weighted Product ? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya untuk membantu 

menentukan hasil kelayakan pemberian kredit kepada calon peminjam dengan 

kriteria yaitu bukti usaha, angsuran, penghasilan per minggu, karakter calon 

peminjam, kondisi rumah, dan jenis jaminan. 
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