
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Baitul maal wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang 

mempunyai dua istilah, yaitu baitul mal dan baitul tanwil. Baitul maal lebih 

mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit. 

Adapun baitul tanwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran komersial 

(Mardani, 2015). BMT Al-Ittihad menyediakan berbagai akad yang berbeda untuk 

mencukupi kebutuhan pemilik dan anggota. Wawancara dengan bapak Rinaldo 

(2017) ada terdapat 4 jenis pembiayaan salah satunya adalah akad Muharabah, 

Akad murabahah merupakan akad yang merujuk pada penjualan dimana penjual 

membeli barang-barang yang digunakan pembeli dan menjualnya pada pembeli 

(anggota) dengan harga lebih tinggi yang sudah disepakati, pembayaran 

ditetapkan pada waktu tertentu, baik dalam bentuk cicilan ataupun tunai. 

Menurut Litlle sistem pendukung keputusan adalah suatu informasi  

berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk 

membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang terstuktur 

ataupun tidak terstuktur dengan menggunakan data dan model (Daihani, 2001). 

Pengambilan keputusan merupakan ilmu, karena aktivitas tersebut memiliki 

sejumlah cara, metode, atau pendekatan tertentu bersifat sistematis, teratur dan 

terarah (Dermawan, 2013). Pendekatan atau langkah-langkah pengambilan 

keputusan dikatakan sistematis jika terdapatnya sejumlah langkah A-Z yang jelas 

dalam menjawab sebuah masalah (Dermawan, 2013). Kejelasan langkah tersebut 

menjadikan pengambilan keputusan bersifat teratur dan terarah, yang berarti 

aktivitas tersebut selalu diarahkan untuk menghasilkan solusi serta tindakan yang 

tegas bagi pencapaian tujuan (Dermawan, 2013). Secara harfiah decision support 

system (DSS) merupakan alat bantu (tool) pengambilan keputusan tentang 

beberapa persoalan dimana kita dapat mengambil suatu pertimbangan suatu 

keputusan yang hendak dicapai (Lestari, 2009). Keputusan yang diambil sekali 

lagi tergantung pada pengambil kebijakan, bukan pada alat itu (Lestari, 2009). 
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Data dan informasi dalam decision support  system selalu dimutakhirkan (update) 

sehingga informasi terkini tersebut dapat dijadikan landasan yang tepat dalam 

mengambil keputusan (Lestari, 2009).  

Pada penelitian sebelumnya, metode perangkingan yang sering digunakan 

adalah metode AHP yang dirancang untuk menangani permasalahan yang kriteria-

kriterianya lebih banyak bersifat subejktif (Sutapa, 2002). didalam penerapan 

AHP untuk pengambilan keputusan dengan banyak kriteria yang bersifat 

subjektif, seringkali seorang pengambil keputusan dihadapkan pada suatu 

permasalahan yang sulit dalam penentuan setiap kriteria (Sutapa, 2002). Untuk 

mengatasi itu dibutuhkan sebuah metode penyeleksian yang objektif agar 

mendapatkan hasil yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menutupi 

kelemahan pada AHP dalam penelitian skolastika dkk (2014) mengungkapkan 

metode fuzzy AHP menutupi kekurangan pada AHP dalam menangani 

ketidakpastian penilaian yang terlalu subjektif untuk data kualitatif. Metode Fuzzy 

AHP menggunakan penilaian dalam interval sehingga data yang kualitatif  

memberikan penilaian yang lebih objektif (Skolastika dkk, 2014). inti dari Fuzzy 

AHP terletak pada perbandinga berpasangan yagn digambarkan dengan skala 

rasio yang berhubungan dengan skala fuzzy (Skolastika dkk, 2014).  

BMT Al-Itthad dalam proses melaksanakan akad Murabahah dilakukan 

dengan menganalisa kelayakan pemberian pembiyaan kepada anggota dengan 

cara melengkapi persyaratan umum dan menggunakan bahasa yang subjektif 

terhadap penilaian kriteria karakter berdasarkan rekomendasi anggota 

lain,wawancara dan cara berkomunikasi. Penilaian karakter merupakan penilaian 

yang paling penting berdasarkan hasil wawancara dengan kepala pembiayaan 

karena penilaian karakter merupakan penilaian untuk melihat apakah anggota 

sanggup dan amanah membayar hutang. Dengan analisa yang digunakan saat ini 

ada terjadi pembiayaan macet yang disebabkan oleh karakter anggota yang tidak 

baik, karena salah dalam memberikan pembiayaan. Selain itu Pihak BMT Al-

ittihad Dalam melakukan proses penentuan layak atau tidaknya mendapatkan dana 

pembiayaan masih dilakukan dengan cara manual. Dengan langkah-langkah 

anggota yang mengajukan pembiayaan mengisi form pendaftaran yang telah 
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disediakan dalam bentuk kertas beserta membawa kelengkapan persyaratan yang 

diminta. Kemudian pihak account officer mengambil kelengkapan persyaratan 

atau proposal serta melakukan survei dan account officer melakukan analisa 

kelayakan berdasarkan data yang telah diperoleh. Setelah itu  proposal yang telah 

dianalisa dan layak diberikan pembiayaan dimintakan persetujuan kepada kepala  

pembiayaan kemudian dilanjutkan ke manajer. Untuk proses sampai ditentukan 

atau tidaknya mendapatkan pembiayaan memakan waktu 2-14 hari kerja, 

pembagian waktunya Account officer 2-3 hari kerja di tambah kepala bagian 

pembiayaan 2-3 hari kerja kemudian manajer 2-3 hari kerja. Berkas yang telah 

disetujui  diinputkan kembali kedalam Microsoft office excel selanjutnya disimpan 

dalam bentuk file-file yang diberi nama sesuai dengan nama peminjam. 

Permasalahan yang timbul dari sistem manual ini adalah semakin bertambahnya 

waktu yang dibutuhkan hanya untuk menentukan penilaian dan analisa 

pembiayaan kepada anggota, karena sistem manual saat ini tidak dapat 

menentukan penilaian secara otomatis ketika data analisa pembiayaan diinputkan.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan menulis tugas akhir yang diberi judul: “Sistem 

pendukung keputusan pemberian pembiayaan Murabahah menggunakan 

metode Fuzzy Analytic Hierarchy Process” (Studi kasus: BMT Al-Itthad 

Rumbai). 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun 

sistem pendukung keputusan menggunakan metode fuzzy analytic hierarchy 

process untuk melakukan penilaian kelayakan pemberian pembiayaan murabahah 

di BMT Al-Ittihad Rumbai.  

1.3  Batasan Masalah 

  Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka akan di berikan batasan-

batasan masalah dalam penulisan Tugas akhir ini, agar tidak jauh melenceng dari 

pembahasan. Tugas Akhir ini hanya dibatasi Sebagai berikut:. 
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1. Tugas Akhir ini hanya membahas perhitungan layak atau tidaknya 

pemberian pembiyaan murabahah kepada anggota berupa perangkingan 

menggunakan metode fuzzy AHP.  

2. Penelitian ini menggunakan 8 kriteria yaitu: wawancara, cara 

berkomunikasi, rekomendasi anggota lain, gaji anggota, jenis pekerjaan, 

nlai jaminan, kondisi jaminan dan kepemilikan rumah. 

3. Sistem dirancang menggunakan metode Object Orented Analisys Design 

(OOAD) dengan 4 diagram Unifield Modelling Language (UML) sebagai 

tools nya yaitu usecase diagram, activity diagram, sequence diagram dan 

class diagram. 

4. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah menggunakan 

metode V-Model. 

5. Pembuatan sistem menggunakan bahasa pemograman PHP dan database 

menggunakan MySQL. 

1.4  Tujuan Penelitian 

  Ada dua tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini, yaitu: 

1.  Membangun dan menghasilkan sistem pendukung keputusan pemberian 

pembiayaan murabahah kepada anggota dengan metode fuzzy analytic 

hierarchy process pada BMT Al-Ittihad Rumbai. 

2. Untuk memudahkan proses penentuan pemberian pembiayaan murabahah 

kepada anggota agar akurat, cepat dan tepat sasaran. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Ada tiga Manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk membantu pihak BMT Al-Ittihad mengambil keputusan dalam  

menentukan anggota yang layak menerima pembiayaan murabahah guna 

mencegah terjadinya pembiayaan macet. 

2. Mempermudah dan mempercepat proses penentuan pemberian pembiayaan 

murabahah kepada anggota. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Penelitian ini terdiri dari enam bab dan daftar pustaka dengan sistem 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULLUAN 

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, dan sitematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Menjelalaskan tentang dasar teori yang mendukung penulisan 

Tugas Akhir berupa berbagai devinisi dan penjelasan pustaka-

pustaka yang digunakan atau dijadikan referensi dalam penyusunan 

penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang tahapan-tahapan serta metode 

penelitain yang di gunakan dalam penelitian tugas Akhir ini. Baik 

metodologi pengenbangan sistem, analisa, pereancangan, hingga 

testing. 

BAB IV HASIL DAN ANALISA 

 Bab ini berisi penjelasan tentang hasil penelitian yang akan dicapai 

serta gambaran rancangan sistem informasi yang akan dihasilkan. 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

 Bab ini berisi tentang sistem informasi yang dibuat, seperti 

tampilan, use case dan cara penggunaanya. 

BAB VI PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dibuat. 

DAFTAR PUSTAKA 


