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Abstrak
Rumah merupakan kebutuhan primer sebagai tempat tinggal dengan harga dan biaya yang tidak
sedikit. Banyak dari masyarakat yang memiliki daya beli terbatas, untuk meringankan beban masyarakat
dalam kepemilikan rumah, maka bank memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Pemilikan Rumah
(KPR). Untuk memutuskan pemberian KPR pihak bank harus menyeleksi sebaik-baiknya untuk
menghindari kredit macet dan likuiditas bank. Hal ini dapat diantisipasi dengan adanya kemajuan
teknologi, melalui proses pembuatan sistem pendukung keputusan (SPK) KPR. Penerapan sistem SPK
dalam program ini digunakan untuk menganalisis berdasarkan input data yang berkaitan dengan calon
debitur dimana dapat ditentukan apakah seorang calon debitur tersebut diperkenakan memperoleh fasilitas
tersebut atau tidak. Ketidaktersediaan sumber daya, terutama yang menyangkut ketidaktersediaan sumber
pembiayaan perumahan jangka panjang berpengaruh buruk bagi pelaksanaan sistem pembiayaan itu
sendiri baik pada masa sekarang maupun pada masa mendatang Hasil pengujian aplikasi terhadap
keputusan kredit cukup baik, sesuai dengan data yang berkaitan dengan KPR dan dapat disimpulkan
bahwa aplikasi memiliki hasil yang memenuhi standar ketentuan analisis kredit.
Kata kunci: Sistem, Pendukung keputusan, kredit, Bank
Abstract
House represent requirement of primary as residence at the price of and expense of which by
dozens. Many from society owning limited purchasing power, to lighten society burden in ownership of
house, hence bank give credit facility in the form of mortgages. To decide giving of mortgages side bank
have to select as well as possible to avoid credit stuck and bank liquidity. This matter can anticipate with
existence of progress of technology, passing the process of system supporter of decision (DSS)
mortagages. Applying of system of DSS in this program is used to analyse pursuant to data input related
to debitor candidate where can be determined by do a the debitor candidate imposed to obtain, get the
the facility or not. Resource unavailability, especially which concerning unavailability of source defrayal
of long-range housing have an effect on ugly to execution of system defrayal of good itself at a period to
now and also at period to come result of examination of application to decision of good enough credit, as
according to data related to mortagages and can be concluded that application have result of fulfilling
standard.
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1. Pendahuluan

Manusia, selain memerlukan sandang dan pangan, juga memerlukan perumahan sebagai
kebutuhan dasar. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk maka kebutuhan akan perumahan juga
meningkat. Dalam kondisi ideal, peningkatan kebutuhan perumahan perlu dibarengi dengan penyediaan
perumahan. Oleh karena itu, segala hal yang terkait dengan sektor perumahan menjadi sesuatu yang
penting, termasuk yang menyangkut pembiayaannya. Pada akhirnya diperlukan solusi yang tepat untuk
pemenuhan kebutuhan perumahan, yang salah satunya melalui sistem pembiayaan yang efektif dalam
penyediaan perumahan sehingga dapat memberikan dukungan yang konsisten terhadap pemenuhan
kebutuhan perumahan. Sumber pembiayaan perumahan jangka panjang dalam sistem pembiayaan
perumahan merupakan faktor yang penting. Pada masa lalu sistem pembiayaan KPR dalam penyediaan
RS/RSS menggunakan dana jangka panjang pemerintah untuk subsidi yang berasal dari BI dan
Departemen Keuangan. Disamping ketersediaan sumber daya, yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan
sistem pembiayaan dalam penyediaan RS/RSS yaitu mengenai mekanisme pembiayaannya. Kemudahan
mekanisme pembiayaan dapat turut mendukung upaya penyediaan RS/RSS di Kota Semarang.
Mekanisme pembiayaan ini termasuk menyangkut mekanisme penyaluran KPR RS/RSS dari sumber
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pembiayaan hingga sampai pada debitur KPR RS/RSS. Sedangkan untuk penyaluran KPR dari bank
diberikan kepada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank. Akses
masyarakat terhadap lembaga keuangan (bank penyalur KPR) juga perlu diperhatikan karena terdapat
persyaratan tertentu yang diajukan bank pemberi KPR untuk menyalurkan KPR, salah satunya
menyangkut total penghasilan, sehingga masyarakat perlu memberikan informasi yang benar mengenai
kondisi ekonominya ketika pengajuan KPR RS/RSS.
Saat ini pengambilan keputusan KPR dilakukan dengan langkah yang rumit yaitu calon debitur
mengajukan KPR di Bank Panin dengan memenuhi dokumen-dokumen yang diajukan, maka pihak bank
akan melakukan pengecekan dokumen permohonan yang telah ditentukan melalui interview dan survei di
lapangan. Untuk memutuskan pemberian KPR pihak bank harus menyeleksi sebaik-baik mungkin untuk
menghindari kredit macet dan likuiditas bank, karena dalam hal ini bank sebagai penjamin. Hal ini dapat
diantisipasi oleh pihak bank dengan menetapkan peraturan-peraturan dan sering dengan adanya kemajuan
teknologi, banyak aplikasi-aplikasi perbankan yang dapat dikembangkan secara terkomputerisasi.
Sehingga pemrosesan data tidak hanya dapat dilakukan secara manual tetapi dapat diproses secara
komputerisasi, dan hal ini dapat memberikan keuntungan bagi pihak perbankan, yaitu meminimalkan
waktu pemrosesan data, lebih cepat, lebih akurat, tepat waktu dan mengurangi kolusi antar calon debitur
dengan petugas bank dalam pemberian KPR sehingga data dapat dipercaya.
Untuk itu dapat dirancang suatu sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan sebagai dasar
penilaian KPR bagi seorang calon debitur yang ingin menggunakan fasilitas KPR pada suatu bank.
Penerapan sistem SPK dalam program ini digunakan untuk menganalisis berdasarkan input data yang
berkaitan dengan calon debitur dimana dapat ditentukan apakah seorang calon debitur tersebut
diperkenakan memperoleh fasilitas tersebut atau tidak.

2. Metode Penelitian

Secara umum terdapat 8 langkah yang harus dilakukan dalam membangun suatu sistem pendukung
keputusan yaitu: (Gambar 1)
1. Perencanaan
Pada tahap ini, yang paling penting dilakukan adalah perumusan masalah serta penentuan
tujuannya dibangunnya SPK. Langkah ini merupakan langkah awal yang sangat penting, karena
akan menentukan pemilihan jenis SPK yang akan dirancang serta metode pendekatan yang akan
dipergunakan. Pada SPK KPR bank ini dirumuskan masalah bahwa kesalahan pengolahan akibat
human error dapat diperkecil. Selain itu juga bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam hal
penentuan pelanggan yang layak atau tidak layak dalam mendapatkan KPR dan metode yang
digunakan merupakan metode langsung.
2. Penelitian
Berhubugan dengan pencarian data serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini peneliti
melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan KPR pada bank Panin.
3. Analisa
Dalam tahap ini termasuk penentuan teknik pendekatan yang akan dilakukan serta sumber daya
yang dibutuhkan.
4. Perancangan
Pada tahap ini dilakukan perancangan dari ketiga sub sistem utama SPK, yaitu sub sistem
database, sub sistem model dan sub sistem dialog. Sub sistem database pada SPK KPR ini
menggunakan Microsoft Access, sedangkan sub sistem model dan sub sistem dialog
menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0.
5. Penyusunan
Tahap ini merupakan kelanjutan dari perancangan, dimana ketiga sub sistem yang dirancang
digabungkan menjadi satu sistem SPK KPR.
6. Implementasi
Tahap ini merupakan penerapan SPK yang dibangun. Pada tahap ini terdapat beberapa tugas
yang harus dilakukan yaitu testing, evaluasi, penampilan, orientasi, pelatihan dan penyebaran.
7. Pemeliharaan
Merupakan tahapan yang harus dilakukan secara terus menerus untuk mempertahankan
keandalan sistem.
8. Adaptasi
Dalam tahap ini dilakukan pengulangan terhadap tahan di atas sebagai tanggapan terhadap
perubahan kebutuhan ’pengguna’.



Langkah A

77

Perencanaan

Langkah B

Penelitian
Langkah C

Analisa
Perancangan
Langkah D

Sub System
Database

Sub System
Model

Sub System
Dialog

Penyusunan
Langkah E
Langkah F

Implementasi

Pemeliharaan
Langkah G
Langkah H

Adaptasi

Gambar 1. Tahapan Pengembangan SPK KPR
Sistem berjalan dari proses KPR pada bank dapat digambarkan dengan menggunakan flow of
document seperti terlihat pada Gambar 2 di bawah ini.
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Gambar 2. Flow of Document Pengurusan KPR pada bank
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Berdasarkan atas flow of document di atas, maka dibuat analisis kebutuhan sistem yang
mencakup:
1. Perancangan form input yang mencakup form data debitur, data pendapatan, data pendidikan, data
pekerjaan dan data penghasilan, serta kredibilitas yang dijadikan dalam form input khusus debitur.
2. Selanjutnya dirancang suatu form yang dapat menentukan credit rating dimana dengan menggunakan
sistem SPK berdasarkan data input debitur dapat ditentukan nilai credit rating secara otomatis.
3. Merancang dan mengelompokkan data yang dinilai dalam bentuk frame sehingga mudah dibaca dan
dianalisis.
4. Merancang perhitungan suku bunga anuitas dan dapat mencetak perhitungan besar cicilan KPR
dengan hanya input besaran jumlah plafon, suku bunga dan lama KPR.
5. Program dilengkapi dengan fasilitas untuk penerimaan pembayaran cicilan KPR dan dilengkapi
dengan laporan-laporan yang berkaitan dengan proses KPR.
3.1.4

Pemodelan Sistem
Dalam suatu perancangan sistem pendukung keputusan biasanya penjelasan sistem dilakukan
dengan menggunakan flowchart. Untuk itu pada sistem usulan yang penulis ajukan dapat digambarkan
dengan menggunakan flowchart pada gambar 3 hingga Gambar 4 berikut ini.
Start

Main Menu

Data Debitur

Proses DSS

End

Gambar 3 Flowchart Aplikasi DSS Bagi User
Secara umum sistem akan terdiri dari dua bagian besar yaitu bagian untuk pengisian data debitur,
dan berbagai form aplikasi yang dibutuhkan, dan bagian untuk memproses berdasarkan parameter yang
telah diberikan sehingga mendapatkan suatu rasio yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk
menyetujui maupun menolah aplikasi kredit yang diajukan.
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Gambar 4. Flowchart Proses DDS
3. Pembahasan dan Hasil
Program aplikasi KPR pada Bank ini dirancang untuk mengetahui informasi data debitur, proses
penentuan credit rating, perhitungan anuitas suku bunga efektif untuk mengetahui besar cicilan, dan
proses pembayaran angsuran. Adapun beberapa tampilan dari program aplikasi KPR pada Bank adalah
sebagai berikut:
Rancangan Form Data Debitur
Form input merupakan form dimana data di-input pada aplikasi ini. Tampilan dari form input
yang terdiri dari beberapa tab yaitu Data Pribadi, Data Pekerjaan, Data Surat Penagihan, Asset, Data
Pendapatan, Data Pinjaman, Data Properti yang akan diagunkan/dibeli sebagaimana yang ditunjukan pada
Gambar 5 sebagai berikut:
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Gambar 5. Tampilan Formulir Penginputan Data Debitur
Rancangan Formulir Credit Rating
Pada tampilan Tab Data Properti yang akan Dibeli/Diagunkan ini maka informasi yang dapat
diisikan mencakup nama penjual/broker/properti, harga bangunan/tanah, jenis, alamat tanah/bangunan,
kode pos, luas tanah, luas bangunan, status kepemilikan/sertifikat, nomor sertifikat, nomor IMB, sertifikat
akan balik nama ke, hubungan dengan pemohon, uang muka, agunan lainnya, serta nominal / harga.
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Gambar 6. Tampilan Formulir Penentuan Credit Rating
Pada tampilan credit rating ini maka data yang diisikan hanya mencakup keterangan tambahan
mengenai rating debitur.
Rancangan Formulir Perhitungan Angsuran
Setelah ditentukan nilai plafon, suku bunga, dan jangka waktu maka program secara otomatis akan
menghitung besar angsuran. Untuk mendapatkan perincian perhitungan besar angsuran ini maka dapat
diklik pada tombol Hitung Angsuran. Tampilan berikutnya akan dimunculkan sebuah form seperti terlihat
pada Gambar 7 berikut ini.

Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Kredit... (Awan)

82



Gambar 7. Tampilan Perhitungan Besar Angsuran
Pada tampilan perhitungan besar angsuran ini terdapat informasi seperti data pinjaman seperti
nilai plafon, jangka waktu bulan, jangka waktu per tahun, bunga per tahun, bunga per bulan, PVIFA. Pada
bagian bawahnya akan ditampilkan sebuah list yang berisi perincian besar bunga, pokok, sisa angsuran
dan besar angsuran serta informasi seperti angsuran per tahun, dan total pembayaran bunga. Untuk
mencetak perhitungan biaya angsuran ini maka dapat dilakukan dengan menekan pada tombol Cetak dan
untuk menutup form ini dapat dilakukan dengan menekan pada tombol Tutup.
Untuk mengisi data baru maka dapat ditekan pada tombol Baru dan untuk membatalkan proses
pengisian apabila terdapat kesalahan dalam pengetikkan maka dapat ditekan tombol Baru. Setelah data
diisi maka untuk menyimpannya dapat ditekan tombol Simpan. Untuk meng-update data yang telah ada
maka dapat ditekan tombol Update, dan tombol Hapus digunakan untuk menghapus record debitur
tertentu. Untuk menutup form ini maka dapat ditekan tombol Tutup. Untuk bernavigasi melihat recordrecord yang ada maka dapat digunakan tombol navigasi record yang berada di samping tombol.
Rancangan Laporan
Laporan dari sistem informasi KPR pada bank adalah sebagai berikut:
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Gambar 8. Tampilan Laporan Perhitungan Besar Angsuran

Gambar 9. Tampilan Laporan Rating KPR
Dari hasil pengujian dengan data di atas didapatkan nilai kredit rating: 119 dengan status
direkomendasikan.
Rancangan Database
Setelah dirancang struktur field-field maka hubungan antara satu field dengan field yang lainnya
dapat digambarkan dengan menggunakan relationship seperti ditunjukkan oleh Gambar 10.
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Gambar 10. Relationship Tabel
Pada bentuk relationship tabel di atas yang menjadi primary key adalah KodeDebitur yang
terdapat pada Tabel Debitur dan Transaksi. Sedangkan foreign key didapati pada bagian NoMRK pada
tabel Transaksi.
4. Kesimpulan
Dari perancangan Sistem informasi pada SMA Negeri 4 Binjai dapat diambil kesimpulan bahwa
Sistem informasi perpustakaan yang dirancang ini menyajikan informasi tentang data buku, data anggota,
data proses pinjam kembali peminjaman buku dan data proses pinjam kembali pengembalian buku.
Dengan pengelolaan informasi perpustakaan secara komputerisasi, maka laporan tentang perpustakaan
seperti laporan peminjaman buku dan laporan pengembalian buku yang dibutuhkan akan lebih cepat
diproses. Perlu adanya pengembangan sistem supaya dapat menghitung biaya denda keterlambatan sesuai
dengan hari siswa sekolah.
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