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1.1 Latar Belakang

Kredit adalah pemberian pinjaman oleh pihak lain yang akan dikembalikan

pada suatu masa tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil atau

yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang

sedangkan dalam arti ekonomi, kredit adalah penandaan. Kata kredit berasal dari

bahasa Yunani yaitu Credere artinya kepercayaan, dengan demikian

wirausahawan yang memperoleh kredit dari bank adalah berdasarkan pada

kepercayaan dalam hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar sudah

diyakini, karena dapat dikembalikan lagi oleh sipenerima kredit (nasabah) sesuai

dengan waktu persyaratannya (Prayetno dan Muslihudin, 2013).

Pemberian kredit merupakan suatu proses yang membutuhkan

pertimbangan dan analisis yang baik dari pimpinan bank, untuk menghindari

kemungkinan kerugian yang diderita bank sebagai akibat debitur tidak memenuhi

kewajibannya sesuai perjanjian. Pertimbangan dan analisis tersebut sangat

dipengaruhi oleh ketentuan dan kebijaksanaan dari kantor bank itu sendiri. Pada

dasarnya, pemberian kredit yang dilakukan kepada masyarakat memiliki resiko

tersendiri, dimana pada umumnya mereka yang menjadi target market belum

pernah sama sekali mengenal dunia perbankan. Sehingga setiap pengajuan

permohonan kredit yang masuk harus dilakukan filterisasi yang benar dan tepat,

dimana hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab seorang credit officer.
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Saat ini, proses penyeleksian pemberian kredit pinjaman di PT Sinarmas

Multifinance Cabang Lampung dimulai dari proses seleksi awal untuk memeriksa

kesesuaian data, meliputi data pribadi, data usaha dan data jaminan. Kemudian

dilakukan pemeriksaan, baik melalui kunjungan, setelahnya dilakukan analisa

kredit dan kemampuan membayar, yang masih berdasarkan pengalaman dari

credit officer yang menangani bagian kredit. Akan tetapi, sistem pemberian kredit

tersebut menyebabkan penilaian pemberian kredit menjadi subjektif.

Dalam proses pengolahan data kredit memiliki kesulitan dalam melakukan

analisis penilaian pemberian kredit dalam menentukan nilai capaian disetiap

Variabel serta mengelompokkan Variabel yang paling diutamakan dari Variabel-

Variabel yang sudah ditentukan dan membutuhkan waktu yang banyak karena

proses tersebut, selain itu terkadang pihak PT Sinarmas Multifinance Cabang

Lampung terlalu mudah memberikan kredit, jumlah pemberian kredit yang

melampaui kemampuan Bank, kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf

bagian kredit yang berpengalaman, serta lemahnya kemampuan PT Sinarmas

Multifinance Cabang Lampung mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit

bermasalah atau kredit macet. Hal ini disebabkan PT Sinarmas Multifinance

Cabang Lampung masih belum memiliki standar khusus dalam bentuk variabel

persentase untuk pengambilan keputusan dalam penilaian kelayakan pemberian

kredit.

Kredit macet merupakan salah satu masalah yang sering dialami oleh

PT.Sinarmas Multifinance Cabang Lampung hingga saat ini. Banyaknya calon

debitur yang melakukan kredit membuat PT Sinarmas Multifinance Cabang

Lampung harus menentukan calon debitur yang layak untuk melakukan kredit.
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Dalam menentukan calon debitur yang layak, PT Sinarmas Multifinance Cabang

Lampung menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan pemikiran bahwa yang

mempengaruhi proses kelayakan penerimaan kredit adalah five C yaitu Character,

Capacity, Capital, Condition, Collateral.

Melihat kondisi tersebut diperlukan sebuah sistem yang dapat

memprediksi kelayakan pengajuan kredit. Dalam penelitian ini untuk menggali

data (data mining) nasabah yang dimiliki oleh PT Sinarmas Multifinance Cabang

Lampung. Data yang akan dimanfaatkan disini adalah data karakter, kemampuan,

modal, kondisi keuangan, dan jaminan dari data kreditur yang ada. Yang akan

digunakan untuk memprediksi kelayakan pengajuan kredit. Dalam penggalian

data nasabah untuk prediksi kelayakan pengajuan kredit digunakan metode Naive

Bayes.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan sistem yang dapat

memprediksi kelayakan pengajuan kredit PT Sinarmas Multifinance Cabang

Lampung menggunakan metode Naive Bayes, sehingga dapat mempermudah

PT.Sinarmas Multifinance Cabang Lampung dalam memprediksi kelayakan

pengajuan kredit Calon calon kreditur. Sehingga dapat mengurangi resiko kredit

macet yang dilakukan oleh kreditur.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa

perumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem prediksi kelayakan pengajuan

kredit PT Sinarmas Multifinance Cabang Lampung?
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2. Bagaimana akurasi penerapan metode Naive Bayes dalam memprediksi

kelayakan pengajuan kredit PT Sinarmas Multifinance Cabang Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Membangun sistem prediksi kelayakan pengajuan kredit PT Sinarmas

Multifinance Cabang Lampung menggunakan metode Naive Bayes sehingga

dapat mempercepat dan mempermudah dalam pengambilan keputusan

kelayakan pengajuan kredit.

2. Bagaimana merancang dan membangun sistem prediksi kelayakan pengajuan

kredit PT Sinarmas Multifinance Cabang Lampung yang dapat mengurangi

kendala kredit macet.

1.4 Batasan Masalah Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih terarah maka penulisan

memberikan batasan masalah yaitu :

1. Penelitian dilakukan di PT Sinarmas Multifinance Cabang Lampung.

2. Sistem prediksi kelayakan pengajuan kredit yang dibangun hanya mambantu

untuk menentukan kelayakan pengajuan kredit

3. Metode yang digunakan dalam membangun sistem prediksi kelayakan adalah

metode Naive Bayes.

4. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tanggungan, Rumah,

Pekerjaan, Penghasilan, Pengajuan Kredit, dan Lama Angsuran.
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1.5 Manfaat/Kontribusi Penelitian

Manfaat atau kontribusi dari penelitian ini adalah :

1. Dengan adanya sistem prediksi kelayakan pengajuan kredit menggunakan

Naive Bayes ini diharapkan dapat mempermudah PT Sinarmas Multifinance

Cabang Lampung dalam memprediksi kelayakan pengajuan kredit.

2. Sebagai dasar pengambilan keputusan/kebijakan pimpinan khususnya dalam

pemberian kredit.

3. Sistem prediksi yang dilakukan dini diharapkan mengurangi angka angsuran

kredit macet.
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penelitian membahas masalah yang dihadapi pihak bank adalah karena banyaknya

pengembalian dana yang bermasalah. Selain itu, semakin banyaknya para

pengusaha yang ingin mengajukan pinjaman terhadap pihak bank, hal ini akan

menyulitkan pihak bank untuk menyaring dan menentukan pengusaha mana yang

memenuhi persyaratan dari mereka dan layak untuk diberikan pinjaman.

Penelitian ini menghasilkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) kelayakan

pemberian dana atau kredit dengan metode Simple Additive Weighting (SAW).

Oleh Alfian Wira Satya Sakti, Sulistiowati, dan Erwin Sutomo, (2014) dari

S1/Jurusan Sistem Informasi STMIK Stikom Surabaya, dengan judul Rancang

Bangun Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kelayakan Pinjaman Nasabah

(Studi Kasus Koperasi Ridho Rizki). Dimana pada penelitian yang dilakukan

peneliti mengangkat masalah yang terjadi di koperasi selama ini adalah

keberadaan pemiliknya tidak ada sehingga aplikasi pinjaman di koperasi

terakumulasi dan tidak dapat direalisasikan oleh pemiliknya. Selain masalah yang

juga terjadi pada koperasi adalah penilaian setiap pemilik dalam merealisasikan

pinjaman bersifat subyektif, sehingga mengakibatkan beberapa pelanggan

menunggak dan pembayaran cicilan sering terlambat. Hasil dari penelitian ini

adalah Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kelayakan Pinjaman Nasabah

menggunakan logika Fuzzy.

Oleh Sri Sumarlinda dan Puput Yulianto, (2013) dari STMIK Duta Bangsa

Surakarta, dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Plafon Kredit

Dengan Fuzzy MADM (Multiple Attribute Decissio Making) Menggunakan

Metode SAW (Simple Additive Weightin) Di PD.BPR BKK Boyolali Cabang Simo.

Dimana pada penelitian ini bertujuan untuk membantu dan mempermudah pihak
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pengambil keputusan memberikan alternative-Calon dalam hal di setujui atau

tidaknya pengajuan kredit oleh pemohon kredit. Hasil penelitian ini berupa Sistem

Pendukung Keputusan Penentuan Plafon Kredit pada PD.BPR BKK Boyolali

Cabang Simo.

Oleh FX. Henry Nugroho dan Pulut Suryati (2013) dari Sistem Informasi,

STMIK Akakom, Yogyakarta, dengan judul Aplikasi Sistem Pendukung

Keputusan Pengajuan Kredit Sepeda Motor. Dimana pada penelitian yang

dilakukan peneliti mengangkat masalah banyaknya jumlah pengajuan kredit yang

harus ditangani, maka dibutuhkan suatu sistem yang mampu menangani hal

tersebut. Maka digunakan metode naive bayes untuk membangun sistem tersebut

karena naive bayes telah mencapai akurasi 100% dalam melakukan prediksi.

Penelitian ini menghasilkan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Pengajuan

Kredit Sepeda Motor yang dapat membantu pihak koperasi atau bagian kredit

dalam menentukan keputusan pengajuan kredit secara tepat dan cepat, sehingga

terhindar dari kerugian.


