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ABSTRAK 

 

Penerapan sistem yang berjalan di perusahaan kurang efisien dalam memberikan 

informasi apakah customer yang bersangkutan layak diberikan kredit atau tidak. Untuk 

mengetahui informasi tersebut, maka staf accounting perusahaan harus melakukan pengecekan 

terhadap data transaksi piutang sebelumnya, sehingga akan memakan waktu yang lama dan 

tidak efisien. Pada penelitian ini penulis menggunakan empat kriteria dalam penyeleksian 

pemberian kredit kepada customer dengan menggunakan metode AHP dan Promethee. Empat 

kriteria tersebut yaitu omset penjualan, masa bayar, legalitas dan kredibilitas. Dalam hal ini 

penulis melakukan pengujian terhadap lima customer yang mana customer pertama 

menghasilkan nilai -0.02452, customer kedua menghasilkan nilai -0.63748, customer ketiga 

0.091447, customer keempat menghasilkan nilai 0.429167, customer kelima menghasilkan 

0.15808. Hasil yang di dapat dari penelitian ini yaitu urutan pertama adalah customer keempat, 

urutan kedua cutomer kelima, urutan ketiga customer ketiga, urutan keempat customer pertama, 

dan urutan kelima customer kedua. Kesimpulannya adalah hasil pemeringkatan dari kombinasi 

AHP dan Promethee terbukti lebih baik daripada hasil peningkatan dengan satu metode saja. 

Hal ini dikarenakan kelebihan dari masing-masing metode digunakan. 

Kata Kunci : metode AHP, Promethee, pemberian kredit, sistem pendukung keputusan, 

kriteria 

ABSTRACT 

 

 Implementation of the system that runs on the company less efficient in providing 

pertinent information whether the customer is given credit worthy or not. To find the 

information, then the company accounting staff need to check the previous receivable 

transaction data, so it will take a long time and is not efficient. In this study the authors used 

four criteria in the selection of granting credit to customers by using AHP and Promethee. The 

four criteria, namely sales turnover, pay period, legality and credibility. In this case the authors 

tested the five customers which generate value -0.02452 customer first, customer second 

produces a value -0.63748, 0.091447 third customer, the fourth customer produces a value 

0.429167, fifth customer produce 0.15808. The results obtained from this study is the first order 

is the fourth customer, the second order is fifth customer, third place is the third customer, 

fourth place is the first customer, and fifth place iscsecond customer. The conclusion is rating 

of the combination of AHP and Promethee proved to be better than the rating by one method 

only. This is because the advantages of each method. 

 

Keywords: AHP, Promethee, credit administration, decision support systems, criteria 
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1. Pendahuluan 

Perkembangan dan kemajuan 

teknologi yang demikian pesat mendorong 

orang untuk memanfaatkan hasil dari 

kemajuan tersebut dengan sebaik-baiknya, 

begitu juga halnya dengan kemajuan 

teknologi komputer. PT. Makmur Jaya 

Persada Medan merupakan salah satu 

perusahaan swasta yang bergerak di bidang 

penjualan pewarna makanan. Saat ini, 

perusahaan telah menggunakan aplikasi 

Microsoft Excel dalam melakukan 

pencatatan data transaksi penjualan dan 

piutang perusahaan. Namun, sistem ini sulit 

menentukan kelayakan kredit customer 

secara cepat. Untuk mengetahui informasi 

tersebut, maka staf accounting perusahaan 

harus melakukan pengecekan terhadap data 

transaksi piutang sebelumnya, sehingga 

akan memakan waktu yang lama dan tidak 

efisien. Oleh karena itu, maka diperlukan 

penerapan sistem pendukung keputusan 

untuk membantu pihak manajemen 

perusahaan terutama bagian accounting 

perusahaan dalam melakukan pengaturan 

pemberian kredit kepada customer di 

perusahaan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

membuat aplikasi sistem pendukung 

keputusan pemberian kredit kepada 

customer yang dapat digunakan untuk 

membantu staf Accouting dalam melakukan 

pengaturan pemberian kredit kepada 

customer di perusahaan. 

Tools yang digunakan untuk 

melakukan analisis dan desain adalah 

unified modeling language. Sedangkan, 

bahasa pemrograman yang digunakan 

untuk merancang sistem adalah Mircosoft 

Visual Basic 2008 dengan menggunakan 

aplikasi Microsoft SQL Server 2005 sebagai 

database engine. Hasil dari penelitian ini 

adalah sistem pendukung keputusan yang 

terkomputerisasi yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi oleh PT. Makmur Jaya Persada 

Medan. 

 

 

2. Landasan Teori 

2.1     Keputusan 

Menurut James A.F. Stoner, 

keputusan adalah pemilihan di antara 

berbagai alternatif. Definisi ini 

mengandung tiga pengertian, yaitu:  

1. ada pilihan atas dasar logika atau 

pertimbangan;  

2. ada beberapa alternatif yang harus 

dipilih salah satu yang terbaik;  

3. ada tujuan yang ingin dicapai dan 

keputusan itu makin mendekatkan pada 

tujuan tersebut. (Mahendra, A.N., 2011) 

 

2.2     Proses Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan secara 

universal didefinisikan sebagai pemilihan 

diantara berbagai alternatif. Pengertian ini 

mencakup baik pembuatan pilihan maupun 

pemecahan masalah. 

2.3     Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem pendukung keputusan pertama 

kali dikenalkan pada awal tahun 1970-an 

oleh Michael S. Scott dengan istilah 

Management Decision System yang 

merupakan suatu sistem berbasis komputer 

yang membantu pengambilan keputusan 

dengan memanfaatkan data dan model-

model untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang tidak terstruktur (Asmara, 

2013). 

2.4 Metode AHP 

Analytical Hierarchy Proces yang 

dikembangkan awal tahun 1970-an  oleh 

Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika 

dari Universitas Pittsburg. AHP didesain 

untuk dapat memecahkan masalah yang 

kompleks dimana aspek atau kriteria yang 

diambil cukup banyak. Juga kompleksitas 

ini disebabkan oleh struktur masalah yang 

belum jelas, ketidakpastian tersediannya 

data statistik akurat bahkan tidak ada sama 

sekali. AHP digunakan dengan tujuan untuk 

menyusun prioritas dari berbagai alternatif 

dalam kelompok-kelompok tersebut yang 

diatur menjadi suatu bentuk hirarki 

(Suryadi & Ramdhani, 2000). 
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Metode AHP dapat digunakan untuk 

membantu pengambilan keputusan dengan 

cara sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan masalah dan 

menentukan solusi yang diinginkan, lalu 

membuat struktur hirarki dari 

permasalahan yang dihadapi. 

 Penyusunan hirarki adalah dengan 

menetapkan tujuan yang merupakan 

sasaran sistem secara keseluruhan. 

2. Menentukan prioritas elemen. 

 Langkah pertama adalah membuat 

matriks perbandingan berpasangan, 

yaitu dengan membandingkan elemen 

secara berpasangan sesuai kriteria yang 

digunakan. Matriks perbandingan 

berpasangan diisi dengan menggunakan 

bilangan untuk merepresentasikan 

kepentingan relatif dari suatu elemen 

terhadap elemen lainnya. 

3. Sintesis 

 Hal-hal yang dilakukan dalam langkah 

ini adalah: 

a. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap 

kolom pada matriks. 

b. Membagi setiap nilai dari kolom 

dengan total kolom yang 

bersangkutan untuk memperoleh 

normalisasi matriks. 

c. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap 

baris dan membaginya dengan jumlah 

elemen untuk mendapatkan nilai rata-

rata. 

4. Mengukur Konsistensi 

Dalam pembuatan keputusan penting 

untuk mengetahui seberapa baik 

konsistensi yang ada karena kita tidak 

menginginkan keputusan berdasarkan 

pertimbangan dengan konsistensi yang 

rendah. Hal-hal yang dilakukan dalam 

langkah ini adalah: 

a. Kalikan setiap nilai pada kolom 

pertama dengan prioritas relatif 

elemen pertama, nilai pada kolom 

kedua dengan prioritas relatif elemen 

kedua, dan seterusnya. 

b. Jumlahkan setiap baris 

c. Hasil dari penjumlahan baris dibagi 

dengan elemen prioritas relatif yang 

bersangkutan. 

d. Jumlahkan hasil bagi diatas dengan 

banyaknya elemen yang ada,hasilnya 

disebut λ maks. 

5. Menghitung Consistency Index (CI) 

dengan rumus: 

 CI = (λ maks-n)/n 

 Dimana n= banyaknya elemen 

6. Menghitung Rasio Konsistensi/ 

Consistency Rasio (CR) dengan rumus: 

 CR = CI/RC 

 Dimana CR = Consistency Rasio 

 CI = Consistency Index 

 IR = Index Random Consistency 

7. Memeriksa konsistensi hirarki 

 Jika nilainya lebih dari 10%, maka 

penilaian data judgement harus 

diperbaiki, namun jika rasio konsistensi 

(CI/IR) kurang atau sama dengan 0,1 

maka hasil perhitungan bias dinyatakan 

benar. 

  

2.5 Metode Promethee 

Promethee adalah salah satu dari 

beberapa metode yang termasuk MCDM 

yang berarti penentuan urutan atau prioritas 

dalam analisis multikriteria 

Dalam fase pertama, nilai hubungan 

outranking berdasarkan pertimbangan 

dominasi masing-masing kriteria. Indeks 

preferensi ditentukan dan nilai outranking 

secara grafis disajikan berdasarkan 

preferensi dari pembuat keputusan.  

 

1. Dominasi Kriteria  

 Penyampaian intensitas (P) dari 

preferensi alternatif a terhadap alternatif 

b sedemikian rupa sehingga :  

a. P(a,b) = 0, berarti tidak ada beda 

(indifferent) antara a dan b atau tidak 

ada preferensi dari a lebih baik dari b.  

b. P(a,b) ~ 0, berarti lemah, preferensi 

dari a lebih baik dari b.  

c. P(a,b) ~ 1, berarti kuat, preferensi a 

lebih baik dari b.  
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d. P(a,b) = 1, berarti mutlak, preferensi 

a lebih baik dari b.  

 Dalam metode Promethee ini fungsi 

preferensi seringkali menghasilkan nilai 

fungsi yang berbeda antara dua evaluasi 

sehingga :  

 P(a,b) = P( f (a) – f (b) ) 

 Dimana : P : Preferensi  

      f : alternative 

2. Fungsi Preferensi Kriteria  

 Pada metode Promethee, setiap kriteria 

harus ditentukan tipe fungsi 

preferensinya. Tipe yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah preferensi 

linier. Kriteria preferensi linier 

menjelaskan bahwa selama nilai selisih 

memiliki nilai yang lebih rendah dari p, 

preferensi dari pembuat keputusan 

meningkat secara linier dengan nilai d. 

jika nilai d lebih besar dari nilai p, maka 

terjadi preferensi mutlak .  

     𝐻(𝑑) =  {

0 𝑗𝑖𝑘𝑎 |𝑑| ≤ 𝑞
|𝑑|−𝑞

𝑝−𝑞
𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑞 < |𝑑| ≤ 𝑝

1 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑝 < |𝑑|

 

               

Keterangan : 

 H(d) = Fungsi selisih kriteria antar 

alternative 

 D = selisih nilai kriteria {d= f(a) – f(b)} 

 Parameter (p) = nilai kecenderungan atas 

 Parameter (q) = merupakan nilai yang 

tetap 

3. Indeks Preferensi Multikriteria  

 Indeks preferensi multikriteria di hitung 

untuk masing-masing pasangan kriteria 

dengan rumus dibawah ini :  

 𝛿𝑎, b= ∑ 𝜋 𝑃𝑖(𝑎, 𝑏): ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝐴𝑛
𝑖=1  

 Pada persamaan diatas δ (a,b) adalah 

intensitas preferensi pembuat keputusan 

yang menyatakan bahwa alternatif a 

lebih baik lebih baik dari alternatif b 

dengan pertimbangan secara simultan 

dari seluruh kriteria, sehingga :  

a. δ (a,b), merupakan intensitas 

preferensi pembuat keputusan yang 

menyatakan bahwa alternatif a lebih 

baik lebih baik dari alternatif b 

dengan pertimbangan secara simultan 

dari seluruh kriteria 

b. δ (a,b) = 0, menunjukan preferensi 

yang lemah untuk alternatif a lebih 

dari alternatif b berdasarkan semua 

kriteria.  

c. δ (a,b) = 1, menunjukkan preferensi 

yang kuat untuk alternatif a lebih dari 

alternatif b berdasarkan semua 

kriteria. 

4. Arah Preferensi Multikriteria  

Perhitungan arah preferensi 

dipertimbangkan berdasarkan nilai 

indeks leaving flow (Ф+), entering flow 

(Ф−), dan net flow. LF (Leaving Flow) 

merupakan ukuran dari karakter 

outranking a. EF (Entering Flow) 

merupakan ukuran karakter a yang di 

outrank . Berikut persamaan dari 

Leaving Flow, Entering Flow, dan Net 

Flow :  

a. Leaving Flow  

 Ф+ (a) =[1/(n-1)]∑ δ(a, x)𝑥∈𝐴   

Dimana δ(a, x) menunjukkan 

preferensi bahwa alternatif a lebih 

baik dari alternatif x. Leaving flow 

adalah jumlah dari nilai garis 

lengkung yang memiliki arah 

menjauh dari node a dan hal ini 

merupakan karakter pengukuran 

outranking. 

b. Entering Flow  

 Ф− (a) =[1/(n-1)]∑ δ(a, x)𝑥∈𝐴  

c. Net Flow  

 Ф (a) = Ф+ (a)- Ф−  

Penjelasan dari hubungan outranking 

dibangun atas dasar pertimbangan untuk 

masing-masing alternatif, yang berupa 

urutan parsial (Promethee I) atau urutan 

lengkap (Promethee II) pada sejumlah 

alternatif, yang dapat diusulkan kepada 

pembuat keputusan untuk 

memperlengkap penjelasan masalah. 

5. Promethee I 

Nilai terbesar pada leaving flow  dan 

nilai terkecil dari entering flow 

merupakan alternatif yang terbaik. 

Sehingga leaving flow dan entering flow 

akan menyebabkan: 
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Promethee I menampilkan partial 

preorder (PI, II, RI) dengan 

mempertimbangkan interseksi dari dua 

preorder. 

aPI B (a outrank b) 

jika aP+ b dan aP- b 

atau a P+ b dan a I- b 

atau a I+ b dan a P- b 

a II b (a tidak ada beda b) 

jika aI+ b dan a I- b 

a RI b (a dan b incomparable) 

jika pasangan lain 

Partial preorder digunakan untuk 

membantu pengambilan keputusan 

masalah yang dihadapi. Dengan 

menggunakan metode Promethee I 

hanya memberikan solusi partial 

preorder (sebagian). 

6. Promethee II 

Pada kasus complete preorder dalam K 

adalah penghindaran dari bentuk 

incomparible. Promethee II complete 

preorder (PII ,III) disajikan dalam 

bentuk net flow berdasarkan 

pertimbangan persamaan: 

 
 

3. Metode Penelitian 

3.1    Use Case Diagram 

Use case diagram dari sistem usulan 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

 
Gambar 1. Use Case Diagram dari 

Sistem Usulan 

 Langkah-langkah yang dilakukan 

dalam penelitian ini dapat dirincikan 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi masalah, peluang dan 

tujuan. 

2. Mencari Informasi yang berhubungan 

dengan Metode SPK. 

3. Menganalisis kebutuhan-kebutuhan 

sistem 

4. Merancang sistem yang 

direkomendasikan 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Menu-menu yang terdapat pada 

sistem dapat dirincikan sebagai berikut: 

1. Menu ‘Master’ yang terdiri dari sub 

menu ‘Customer’ dan ‘Kriteria’. 

Tampilan menu ‘Master’ dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 

Gambar 1. Menu “Master” 

2. Menu ‘Proses’ yang terdiri dari sub 

menu ‘Omset Penjualan’, ‘Nilai 
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Kredibilitas’, ‘Input Nilai Manual’ dan 

‘Hasil Seleksi’. Tampilan menu ‘Proses’ 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

Gambar 2. Menu “Proses” 

Sebelum dapat melakukan pengisian 

data kriteria, pemakai terlebih dahulu 

harus memasukkan semua data master 

yang akan digunakan dalam proses 

pendukung keputusan. Adapun data 

master yang dimasukkan mencakup data 

customer dan kriteria. Tampilan dari 

kedua form tersebut dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

3. Tampilan Master Customer, yang dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 3. Form Master Customer 

 Data customer yang dimasukkan 

mencakup kode customer, nama 

customer, alamat, jenis kelamin, 

keterangan dan telepon. Data kode 

customer merupakan primary key 

sehingga harus bersifat unik (tidak boleh 

sama) dan bertipe data text.  

4. Tampilan Master Kriteria, yang dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 

 

Gambar 4. Form Master Kriteria 

Data Kriteria yang dimasukkan 

mencakup kode kriteria, nama kriteria 

dan nilai kriteria. Data kode kriteria 

merupakan primary key sehingga harus 

bersifat unik (tidak boleh sama) dan 

bertipe data text.  

 Setelah itu, proses dilanjutkan dengan 

pengisian Kriteria, yang mencakup 

transaksi Omset penjualan dan retur 

penjualan. Tampilan dari setiap form 

tersebut dapat dilihat pada perincian 

gambar berikut: 

5. Tampilan Transaksi Omset Penjualan, 

yang dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

Gambar 5. Form Omset Penjualan 

6. Tampilan Penilaian Customer, yang 

dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 6. Form Penilaian Customer 

7. Tampilan Transaksi Penilaian Manual, 

yang dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

Gambar 7. Form Penilaian Manual 

8. Tampilan Transaksi Hasil Seleksi, yang 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 8. Form Transaksi Hasil Seleksi 

9. Apabila pemakai ingin menampilkan 

detail perhitungan dari metode AHP dan 

Promethee, maka dapat mengklik check 

box Tampilkan Perhitungan, sehingga 

sistem akan menampilkan form berikut: 

 

Gambar 9.  Form Laporan 

 

5. Kesimpulan  

Setelah menyelesaikan perancangan 

Sistem Pendukung Keputusan Pemberian 

Kredit kepada Customer dengan Kombinasi 

Metode AHP dan Promethee pada PT. 

Makmur Jaya Persada, penulis menarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem yang dibuat dapat menghasilkan 

keputusan pemberian kredit kepada 

customer yang lebih tepat dan objektif 

karena proses pemilihannya 

mengunakan metode ilmiah. 

2. Kelebihan metode AHP saja terletak di 

pembobotan kriteria karena adanya 

pengecekan konsistensi, sedangkan 

kelemahannya adalah algoritma 

pemeringkatannya kurang baik. 

Sebaliknya, metode Promethee memiliki 

kelebihan pada algoritma pemeringkatan 

karena adanya adjustment, tapi memiliki 

kelemahan pada pembobotan kriteria 

karena tidak adanya pengecekan 

konsistensi. Jadi, kombinasi metode 

AHP dan Promethee menjadi solusi yang 

baik untuk menghasilkan pemeringkatan 

yang lebih baik. Pada proses 

pembobotan kriteria menggunakan 

AHP, sedangkan pada algoritma 

pemeringkatan menggunakan metode 

Promethee. Kelemahan yang ada pada 

kombinasi metode AHP dan Promethee 

adalah waktu yang lebih lama 

dibandingkan metode AHP atau 

Promethee saja. 

3. Hasil pemeringkatan dari kombinasi 

AHP dan Promethee terbukti lebih baik 

daripada hasil peningkatan dari metode 

AHP atau Promethee saja. Hal ini 
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dikarenakan kelebihan dari masing-

masing metode digunakan. 
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