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Abstrak
Pembiayaan mikro adalah jenis pembiayaan atau pinjaman yang diperuntukkan bagi perseorangan maupun
badan usaha sebagai bentuk bantuan dalam modal usaha maupun untuk keperluan lainnya. Tidak semua
orang memiliki uang yang cukup untuk dijadikan sebagai modal usaha. Untuk itu hadirlah jasa penyedia
pembiayaan mikro yang mampu memberikan dana pinjaman sampai jumlah tertentu untuk membantu
perseorangan maupun badan usaha untuk mengembangkan usahanya. Namun tidak semua nasabah yang
mengajukan pinjaman dapat diterima. Karena pengajuan agunan menjadi salah satu syarat bagi nasabah
untuk bisa mendapatkan pinjaman. Sehingga diterapkan metode Simple Additive Weighting dalam
menentukan nasabah mana saja yang layak mendapatkan pembiayaan mikro berdasarkan nilai agunan yang
diajukan.
Kata Kunci : Simple Additive Weighting, Pembiayaan Mikro, Nilai Agunan
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian
Pembiayaan mikro adalah jenis pembiayaan
atau pinjaman yang diperuntukkan bagi
perseorangan maupun badan usaha sebagai bentuk
bantuan dalam modal usaha maupun untuk
keperluan lainnya. Pada dasarnya tidak semua
nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro
akan diterima. Ada beberapa pertimbanganpertimbangan yang menjadi dasar dari pemberian
pinjaman oleh pihak penyedia jasa pembiayaan
mikro, seperti margin (bunga pinjaman), nilai
pasar agunan, dan nilai likuidasi agunan.
Dengan menerapkan metode Simple Additive
Weighting (SAW) diharapkan dapat membantu
penyedia jasa pembiayaan mikro dalam
menentukan nasabah yang layak menerima
pinjaman.
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka
dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana menentukan kriteria nasabah yang
layak mendapatkan pembiayaan mikro?
2. Bagaimana menerapkan metode Simple
Additive Weighting (SAW) dalam menentukan
nasabah yang layak mendapatkan pembiayaan
mikro?
1.3. Batasan Masalah
Agar penulisan ini lebih terarah dan tujuan
yang diharapkan dapat tercapai, maka penulis
menetapkan batasan-batasan terhadap masalah
yang akan diteliti. Dalam melakukan penelitian
ini penulis memberikan batasan-batasan sebagai
berikut:
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1. Penelitian berfokus hanya pada penentuan
nasabah yang layak mendapatkan pembiayaan
mikro berdasarkan nilai agunan yang diajukan.
2. Metode yang digunakan adalah metode Simple
Additive Weighting (SAW).
3. Menerapkan
metode
Simple
Additive
Weighting (SAW) dalam menentukan nasabah
yang layak mendapatkan pembiayaan mikro.
1.4. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dan harapan yang penulis
lakukan dalam penelitian ini agar penelitian ini
bermanfaat nantinya adalah :
1. Menganalisa kriteria-kriteria yang dibutuhkan
dalam menentukan nasabah yang layak
mendapatkan pembiayaan mikro.
2. Menerapkan
metode
Simple
Additive
Weighting dalam menentukan nasabah yang
layak mendapatkan pembiayaan mikro.
1.5. Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin dicapai penulis dengan
penelitian ini adalah :
1. Penerapan metode Simple Addtive Weighting
(SAW) dapat mengetahui nasabah mana saja
yang berhak mendapatkan pembiayaan mikro.
2. Mempermudah dan mempercepat kinerja pada
penentuan nasabah yang layak mendapatkan
pembiayaan mikro.
3. Proses penentuan nasabah dapat dilakukan
dengan cepat dan akurat.
2. LANDASAN TEORI
2.1. Sistem Pendukung Keputusan
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Sistem Pendukung Keputusan merupakan
suatu sistem interaktif yang mendukung
keputusan dalam proses pengambilan keputusan
melalui alternatif – alternatif yang diperoleh dari
hasil pengolahan data, informasi dan rancangan
model. Sistem Pendukung Keputusan adalah
suatu sistem informasi yang menggunakan modelmodel keputusan, basis data, dan pemikiran
manajer sendiri, proses modeling interaktif
dengan komputer untuk mencapai pengambilan
keputusan oleh manajer tertentu.
Dengan pengertian di atas dapat dijelaskan
bahwa sistem pendukung keputusan bukan
merupakan
alat
pengambilan
keputusan,
melainkan merupakan sistem yang membantu
pengambil keputusan yang melengkapi mereka
dengan informasi dari data yang telah diolah dan
relevan dan diperluaskan untuk membuat
keputusan tentang suatu masalah dengan lebih
cepat dan akurat. Sehingga sistem ini tidak
dimaksudkan untuk menggantikan pengambilan
keputusan dalam proses pembuatan keputusan.
Sistem pendukung keputusan merupakan
Computer Based Information System (CBIS) yang
interaktif, fleksibel, mudah disesuaikan (dapat
beradaptasi) yang secara khusus dikembangkan
untuk
mendukung
penyelesaian
dari
permasalahan yang tidak terstruktur untuk
meningkatkan pembuatan keputusan.

Gambar 2.1 Model Konseptual Sistem
Pendukung Keputusan
2.2. Simple Additive Weighting (SAW)
Fuzzy Multiple Attribute Decision Making
(FMADM) adalah suatu metode yang digunakan
untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah
alternatif dengan kriteria tertentu. Inti dari Fuzzy
Multiple Attribute Decision Making (FMADM)
adalah menentukan nilai bobot untuk setiap
atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses
perankingan yang akan menyeleksi alternatif yang
sudah diberikan. Pada dasarnya, ada 3 (tiga)
pendekatan untuk mencari nilai bobot atribut,
yaitu pendekatan subyektif, pendekatan obyektif
dan pendekatan integrasi antara subyektif dan

obyektif. Masing-masing pendekatan memiliki
kelebihan dan kelemahan. Pada pendekatan
subyektif, nilai bobot ditentukan berdasarkan
subyektifitas dari para pengambil keputusan,
sehingga beberapa faktor dalam proses
perankingan alternatif bisa ditentukan secara
bebas. Sedangkan pada pendekatan obyektif, nilai
bobot dihitung secara matematis sehingga
mengabaikan subyektifitas dari pengambil
keputusan.
Ada beberapa metode yang dapat digunakan
untuk menyelesaikan masalah Fuzzy Multiple
Attribute Decision Making (FMADM), antara lain
:
1. Simple Additive Weighting (SAW)
2. Weighted Product (WP)
3. ELECTRE
4. Technique for Order Prefrence by Similarity
to Ideal Solution (TOPSIS)
5. Analytic Hierarchy Process (AHP).
Metode yang akan diterapkan dalam tesis ini
adalah metode Simple Additive Weighting (SAW).
Konsep dasar metode Simple Additive Weighting
(SAW) adalah mencari penjumlahan terbobot dari
rating kinerja pada setiap alternatif pada semua
atribut. Metode Simple Additive Weighting
(SAW) dapat membantu dalam pengambilan
keputusan suatu kasus, akan tetapi perhitungan
dengan menggunakan metode Simple Additive
Weighting (SAW) ini hanya menghasilkan nilai
terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif yang
terbaik. Perhitungan akan sesuai dengan metode
ini apabila alternatif yang terpilih memenuhi
kriteria yang telah ditentukan. Metode Simple
Additive Weighting (SAW) ini lebih efisien
karena waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan
lebih singkat.
Metode SAW membutuhkan proses
normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala
yang dapat diperbandingkan dengan semua rating
alternatif yang ada.
Jika j adalah atribut keuntungan
(benefit)
Jika j adalah atribut biaya (cost)

Dimana
adalah rating kerja ternormalisasi dari
alternatif
pada atribut
; i=1,2,...,m dan
j=1,2,...,n. Nilai preferensi untuk setiap alternatif
( ) diberikan sebagai :

615

Seminar Nasional Informatika 2015

Nilai
yang lebih besar mengindikasikan
bahwa alternatif
lebih terpilih. Sedangkan
untuk kriterianya terbagi dalam dua kategori yaitu
untuk bernilai positif termasuk dalam kriteria
keputusan dan yang bernilai negatif termasuk
dalam kriteria biaya.
Keterangan :
A : Alternatif
C : Kriteria
W : Bobot Preferensi
V : Nilai preferensi untuk setiap alternatif
X : Nilai Alternatif dari setiap kriteria.
Dari pengertian Simple Additive Weighting
(SAW) di atas, maka dapat ditentukan langkah –
langkah penyelesaiannya, antara lain :
1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan
dijadikan
acuan
dalam
pengambilan
keputusan, yaitu .
2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif
pada setiap kriteria.
3. Membuat matriks keputusan berdasarkan
kriteria ( ), kemudian melakukan normalisasi
matriks
berdasarkan
persamaan
yang
disesuaikan dengan jenis atribut (atribut
keuntungan ataupun atribut biaya) sehingga
diperoleh matriks ternormalisasi .
Hasil akhir
diperoleh dari proses
perankingan yaitu penjumlahan dari perkalian
matriks ternormalisasi
dengan vektor bobot
sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih
sebagai alternatif terbaik ( ) sebagai solusi.

3. PEMBAHASAN
3.1. Alternatif dan Kriteria
Langkah pertama dalam metode Simple
Additive Weighting (SAW) adalah menentukan
alternatif dan kriteria. Alternatif ( ) merupakan
nasabah-nasabah yang mengajukan pembiayaan
mikro. Adapun alternatif tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Supian (
)
2. Esteriah Br. Sitepu ( )
3. Rusmini ( )
4. Naimah (
)
5. Paini (
)
Kriteria ( ) yang mengikuti setiap alternatif
ditetapkan sebanyak tiga, yaitu :
1. Margin (
)
2. Nilai Pasar (
)
3. Nilai Likuidasi (
)
Tabel 3.1. Data Nasabah Dalam Bentuk
Alternatif dan Kriteria
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Nasabah
( )

Margin
(
)

Nilai Pasar (
)

Supian

26%

Esteriah
Br. Sitepu
Rusmini

12,5%

Naimah

24%

Paini

13%

Rp
131.853.000
Rp
243.600.000
Rp
10.000.000
Rp
549.500.000
Rp
55.000.000

13%

Nilai
Likuidasi (
)
Rp
74.778.777
Rp
219.240.000
Rp 9.000.000
Rp
384.650.000
Rp
52.250.000

3.2. Bobot Kepentingan Kriteria
Setelah menentukan alternatif dan kriteria
maka ditetapkan tingkat kepentingan yang
nantinya akan dibobotkan untuk setiap tingkat
kepentingan kriteria, yaitu :
1. Nilai Bobot = 0; Keterangan = Tidak Penting
2. Nilai Bobot = 0,25; Keterangan = Kurang
Penting
3. Nilai Bobot = 0,5; Keterangan = Cukup
Penting
4. Nilai Bobot = 0,75; Keterangan = Penting
5. Nilai Bobot = 1; Keterangan = Sangat Penting
Tabel 3.2. Kode Kriteria dan Kepentingan
Kriteria
Kode
Kriteria Kepentingan Nilai
Kriteria
Kriteria
C1
Margin
Penting
0,75
C2
Nilai
Sangat
1
Pasar
Penting
C3
Nilai
Sangat
1
Likuidasi Penting
3.3. Data Nasabah Dalam Bentuk Atribut dan
Kriteria
Tahap selanjutnya adalah mengubah data
nasabah ke dalam bentuk atribut dan kriteria.
Kemudian akan dilakukan perhitungan dengan
cara melakukan normalisasi terhadap matriks data
lalu mengalikannya dengan vektor bobot yang
telah ditentukan. Dan terakhir dicarilah nilai
preferensi dalam menentukan nasabah yang layak
mendapatkan pembiayaan mikro.
Tabel 3.3. Data Nasabah Dalam Bentuk
Atribut dan Kriteria
Kriteria
C1
C2
C3
A1
26%
Rp
Rp
131.853.000
74.778.777
A2
12,5% Rp
Rp
243.600.000
219.240.000
A3
13%
Rp
Rp 9.000.000
10.000.000
A4
24%
Rp
Rp
549.500.000
384.650.000
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A5

13%

Rp
55.000.000

Rp
52.250.000

Sampel data nasabah di atas dapat dibuat ke
dalam bentuk matriks seperti di bawah ini :

X=

26
74.778.777
12,5
219.240.000
13
9.000.000
24
384.650.000
13
52.250.000

131.853.000
243.600.000
10.000.000
549.500.000

Adapun vektor bobot yang telah ditentukan dapat
dituliskan seperti ini:
W=[
W=[

C1
0,75

C2
1

C3
1

]
]

Pada Metode Simple Additive Weighting
(SAW) membutuhkan proses normalisasi matriks
dengan cara menghitung nilai dari rating alternatif
terhadap
pada setiap kriteria – kriteria
berdasarkan nilai bobot yang sudah disesuaikan
dengan jenis atribut yang ada. Adapun
perhitungannya dapat dijabarkan seperti di bawah
ini :

55.000.000
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Kemudian dilakukan proses perangkingan dengan cara menghasilkan matriks ternormaslisasi (
nilai bobot ( ).

R=

1
0,481
0,5
0,923
0,5

0,239
0,443
0,018
1
0,1

0,194
0,569
0,023
1
0,136

Menentukan nilai preferensi untuk setiap
alternatif (
) dengan cara menjumlahkan hasil
kali antara matriks ternormalisasi (
nilai

bobot(

).

Nilai

mengindikasikan bahwa
alternatif terbaik.

) dengan

yang

) dengan
terbesar

terpilih sebagai

Berdasarkan hasil nilai preferensi di atas, maka
rangking yang telah diperoleh dapat diurutkan
sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
Nilai terbesar adalah alternatif , sehingga
terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata
lain Nasabah atas nama Naimah dengan Margin
(Bunga Pinjaman) 24%, Nilai Pasar Agunan
sebesar Rp
Rp 549.500.000 dan Nilai Likuidasi Agunan
sebesar Rp 384.650.000 merupakan Nasabah yang
layak mendapatkan pembiayaan mikro.

4. KESIMPULAN
Setelah
dilakukan
analisa
terhadap
penerapan metode Simple Additive Weighting
dalam menentukan nasabah yang layak
mendapatkan pembiayaan mikro berdasarkan nilai
agunan, dapat disimpulkan bahwa :
4.
Berdasarkan nilai agunan yang diajukan
oleh nasabah maka didapat kriteria – kriteria
nasabah
yang
layak
mendapatkan
pembiayaan mikro, yaitu Margin (Bunga
Pinjaman, Nilai Pasar (Agunan) dan Nilai
Likuidasi (Agunan).
5.
Dengan menerapkan metode Simple
Additive Weighting (SAW) dilakukan
perhitungan normalisasi dari masing –
masing bobot, kemudian dikalikan dengan
nilai bobot (W) yang sudah ditentukan untuk
mendapatkan nilai preferensi masing –
masing kriteria. Selanjutnya didapatlah nilai
ranking
dari
alternatif
dengan
menjumlahkan nilai preferensi. Nilai
ranking inilah yang menentukan apakah
seorang nasabah layak mendapatkan
pembiayaan mikro atau tidak.
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