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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan 

dan Industri Republik Indonesia, No KEP - 122/MK/IV/2/1974, Nomor 

32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 yang 

menyatakan bahwa Leasing adalah kegiatan perusahaan pembiayaan dalam 

rangka penyediaan barang barang modal yang digunakan perusahaan modal dalam 

jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan 

hak pilih bagi perusahaan tertentu untuk membeli barang barang modal yang 

bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing yang berdasarkan nilai 

sisa uang yang telah disepakati bersama. Kegiatan usaha perusahaan leasing di 

bidang pembiayaan konsumen adalah pembiayaan kredit mobil bagi konsumen 

sesuai yang tertera di peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2009 tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen yaitu kegiatan pembiayaan untuk 

pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara 

angsuran. 

PT Clipan Finance  merupakan salah satu  perusahaan leasing yang 

memberikan jasa pembiayaan konsumen khususnya pembiayaan kredit mobil. 

Salah satu yang menjadi kendala bagi perusahaan leasing khususnya PT Clipan 

Finance adalah kredit macet. Kredit macet adalah keadaan dimana konsumen 

kredit sudah tidak sanggup membayar pokok pinjaman dan pembayaran bunganya 

terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari (Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia No 32/268/KEP/DIR ). Kredit macet merupakan penghambat laju 



 
 

perkembangan perusahaan dan menyebabkan kerugian  sehingga perlu dilakukan 

seleksi yang tepat berdasarkan analisis data pemohon kredit. 

PT Clipan Finance sendiri memilik tenaga kerja dibagian Credit Analyst  

yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap kemampuan membayar 

pemohon kredit. Banyaknya pemohon yang mengajukan kredit dengan kondisi 

ekonomi yang berbeda beda menuntut Credit Analyst  memiliki kejelian dalam 

mengambil keputusan, sehingga  Credit Analyst  memiliki peranan penting untuk 

meminimalisir kasus kredit macet yang terjadi di perusahaan yang bisa 

menyebabkan kerugian pada perusahaan. Oleh Karena itu, untuk membantu 

Credit Analyst  dalam memberi rekomendasi keputusan  diperlukan suatu sistem 

pendukung keputusan yang dapat menghitung batas kemampuan bayar pemohon 

kredit sehingga membantu Credit Analyst  dalam proses analisa data  pemohon 

kredit berdasarkan faktor – faktor  yang menjadi acuan. Salah satu metode yang 

tepat untuk membuat suatu Sistem Pendukung Keputusan yang tepat  berdasarkan 

permasalahan di atas adalah dengan menggunakan logika Fuzzy. 

 Logika Fuzzy memiliki dua nilai keanggotaan yaitu 0 dan 1. Dalam logika 

Fuzzy nilai kebenaran suatu pernyataan berkisar dari sepenuhnya benar sampai 

dengan sepenuhnya salah . Logika Fuzzy atau yang biasa disebut Fuzzy Logic 

memiliki pendekatan dalam pengambilan keputusan yang sedikit lebih seksama 

dan logis dari pada metode  lainnya. Pendekatan dalan pengambilan keputusan 

tidak sekedar hanya persoalan hitam di atas putih  atau benar atau salah, namun 

hal yang kerapkali melibatkan area abu-abu,  Fuzzy Logic memungkinkan untuk 

digunakan (Kusumadewi dan Purnomo, 2010) 



 
 

Salah satu Inferensi Fuzzy yang sanga sering digunakan adalah Fuzzy 

Tsukamoto. Pada Fuzzy Tsukamoto setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk 

IF-Then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan Fuzzy dengan fungsi 

Keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap 

aturan diberika secara tegas (crisp) berdasarkan α- predikat (Fire strength). Hasil 

akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot.  

Penelitian – penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu Miftahus sholihin 

dkk (2013) bahwa  metode Fuzzy Tsukamoto berhasil diterapkan untuk membantu 

menentukan kelayakan warga penerima JAMKESMAS. Serta penelitian Agus 

Sasmito dkk (2014) melakukan penelitian bagaimana memilih kredit kepemilikan 

rumah yang sesuai menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto dengan menggunakan 

variabel variabel antara lain pengeluaran, pemasukan dan angsuran. 

Dari permasalahan yang telah disampaikan di atas dibutuhkan adanya 

sebuah sistem yang mampu memprediksi batas kemampuan bayar pemohon kredit 

sehingga membantu  Credit Analyst  dalam memberikan rekomendasi keputusan 

penerimaan kredit mobil berdasarkan hasil perhitungan. Maka mahasiswa 

membuat sebuah sistem Pendukung Keputusan  penerimaan kredit mobil dengan 

menggunakan  Fuzzy Logic yang diharapkan sistem ini dapat menghitung batas 

kemampuan membayar angsuran pemohon kredit sehingga membantu Credyt 

Analyst untuk memberikan rekomendasi keputusan secara tepat, akurat dan logis. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

Identifikasi dari penelitian ini adalah: 



 
 

1. Sering terjadinya permasalahan yaiu  kredit macet pada perusahaan 

leasing. 

2. Kurang akurat dan tepat seorang Credit Analyst  dalam menganalisa data 

pemohon kredit sehingga salah dalam memberikan rekomendasi  

3. Belum adanya sebuah sistem yang dapat membantu Credit Analyst  

untuk menghitung batas kemampuan bayar pemohon kredit. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana menerapkan Logika Fuzzy Tsukamoto pada Sistem 

sehingga dapat menghitung batas kemampuan bayar pemohon kredit? 

2. Apakah Sistem ini dapat membantu mempermudah Credit Analyst 

dalam memberi rekomendasi keputusan kelayakan pemohon kredit di 

PT Clipan Finance? 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Aturan yang digunakan adalah Standar standar aturan PT Clipan 

Finance.. 

2. Pengembangan sistem menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. 

3. Sistem yang digunakan hanya bersifat membantu Credyt Analyst 

dalam memberikan rekomendasi dan bukan merupakan hasil akhir 

keputusan dan sistem ini hanya digunakan untuk menghitung batas 



 
 

kemampuan bayar pemohon kredit berdasarkan variabel-variabel yang 

digunakan. 

4. Sistem ini tidak menghitung dan tidak terkait mengenai harga mobil, 

lama angsuran, dan uang muka yang diberikan. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun Penelitian ini bertujuan antara lain : 

1. Menerapkan Logika Fuzzy Tsukamoto pada Sistem Pendukung 

Keputusan.. 

2. Membuat Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Mobil 

mengggunakan metode Fuzzy Tsukamoto yang dapat menghitung batas 

kemampuan bayar pemohon kredit sehingga membantu Credyt Analyst 

dalam memberikan rekomendasi. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat melakukan penelitian bagi Credyt Analyst, dan 

Mahasiswa: 

1. Mahasiswa : 

a. Menambah ilmu dan pengalaman dan wawasan. 

b. Melengkapi Persyaratan mencapai derajat S-1 

2. Credyt Analyst 

a. Membantu dalam memberikan rekomendasi keputusan  

b. Membantu mengurangi terjadinya Human Error pada Credyt 

Analyst serta mengurangi resiko kerugian perusahaan 
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