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Abstract: The design of expert system as an evaluation model for feasibility 

character analysis in palm agro industry was designed as direct application from artificial 

intelligence to solve complex problem which appear daily to banking activity whenever 

has to evaluate character of its potential customer. Expert system can reduce burden of 

expert in evaluation potential customer feasibility. Research methodology applied two 

system techniques those are ordered weighted averaging (OWA-operators) and expert 

system it’s self. Model expert system explains that bank evaluates collateral from value, 

controllability, marketability, and legality variable  

 

Key words: The design of expert system, Model for feasibility collateral analysis, Palm 

oil industry. 

 

PENDAHULUAN 

 

Evaluasi kelayakan jaminan merupakan salah satu faktor yang penting dalam model 

evaluasi kelayakan kredit yang pada umumnya didasarkan keyakinan bank terhadap 5C 

dari calon nasabah, yaitu salah satunya perihal kecukupan jaminan.  

 

Jaminan kredit adalah benda tidak bergerak atau benda bergerak ataupun bukan 

kebendaan (immaterial) yang diserahkan oleh calon debitur kepada bank sebagai alat 

pengaman bagi bank apabila fasilitas kredit yang diberikan tersebut bermasalah. 

 

Sistem pakar merupakan salah satu alternative terbaik untuk menyelesaikan persoalan 

dengan menggunakan computer yang didukung oleh teknik-teknik kecerdasan buatan 

(Artificial Intellegence). Tujuan perancangan sistem pakar mencakup untuk 

mempermudah kerja atau bahkan mengganti tenaga ahli, penggabungan ilmu dan 

pengalaman dari beberapa tenaga ahli, training tenaga ahli baru, penyediaan keahlian 

yang diperlukan oleh suatu proyek yang tidak ada atau terbatas adanya. Pengabungan 

ilmu dan pengalaman para tenaga ahli bukan merupakan pekerjaan yang mudah, 

khususnya untuk tenaga ahli yang memerlukan pengalaman. Sistem pakar dapat 

dirancang untuk menyimpan dan menggunakan ilmu dan pengalaman melebihi dari satu 

tenaga ahli. Untuk itu suatu sistem pakar yang mempunyai kapasitas yang besar dapat 
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memecahkan suatu persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh satu atau sekelompok 

kecil tenaga ahli. Lebih lanjut, sistem pakar dapat dirancang agar berkemampuan untuk 

belajar dan mengajar, apabila pengguna sistem pakar tersebut seorang tenaga ahli yang 

lebih kompeten dari ahli yang digunakan sebagai sumber pengetahuan, maka sistem 

pakar mendapat masukan ilmu dan pengalaman baru dari tenaga ahli tersebut yang dapat 

disimpan untuk digunakan diwaktu lain. Kalau pengguna sistem pakar bukan seorang 

ahli, maka sistem pakar dapat memberikan saran, kesimpulan dan penjelasan untuk 

menyelesaikan persoalan tertentu. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model sistem pakar analisa kelayakan jaminan 

yang dapat diterapkan pada khususnya agroindustri kelapa sawit Indonesia, untuk itu 

maka dilakukan penghimpunan pengetahuan dan pengalaman dari beberapa tenaga ahli 

yang memang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengevaluasi kredit 

agroindustri kelapa sawit. 

 

 

LANDASAN TEORI 
1. Sistem Pakar 

 

Sistem Pakar adalah perangkat lunak komputer cerdas yang menggunakan 

pengetahuan dan prosedur inferensi untuk memecahkan masalah yang cukup rumit atau 

memerlukan kemampuan seorang pakar untuk memecahkannya (Marimin, 2005). Sistem 

Pakar adalah perangkat lunak komputer yang menggunakan pengetahuan (aturan-aturan 

tentang sifat dari unsur suatu masalah), fakta dan teknik inferensi untuk masalah yang 

biasanya membutuhkan kemampuan seorang ahli.  

Pengetahuan yang digunakan terdiri dari kaidah-kaidah (Rules) biasanya 

memberikan deskripsi tentang kondisi yang diikuti oleh akibat dari prasyarat tersebut. 

Seorang pengguna dapat berkomunikasi secara interaktif dengan komputer untuk 

memecahkan suatu persoalan atau seolah-olah pengguna berhadapan dengan seseorang 

yang ahli.  

Komponen dari Sistem Pakar menurut Marimin (2005) adalah: 

1. Fasilitas akuisisi pengetahuan 

2. Sistem berbasis pengetahuan (Knowledge Based System) 

3. Mesin Inferensi (inference Engine) 

4. Fasilitas untuk Penjelasan dan Justifikasi 

5. Penghubung antara pengguna dengan sistem pakar 

Hubungan antara komponen-komponen tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1  Struktur Dasar Sistem Pakar ( Marimin, 2005) 

Salah satu tahapan pengembangan sistem pakar adalah akuisisi pengetahuan. Akuisisi 

pengetahuan merupakan objek utama analisis yang didukung oleh sistem pengetahuan 

dasar yang berupa pendifinisian unsur dan struktur dasar untuk menginterpretasikan data 

dan memecahkan masalah menurut tingkat kompleksitasnya. Tahapan akuisisi 

pengetahuan merupakan tahapan penting, kritis  dan sangat menentukan keberhasilan 

sistem pakar yang akan dikembangkan untuk pemecahan persoalan yang biasanya dapat 

diselesaikan oleh pakar. Proses akuisisi pengetahuan dapat dikelompokkan dalam lima 

tahapan yaitu tahap identifikasi, tahap konseptualisasi, tahap formalisasi, tahap 

implementasi dan tahap ujicoba. Pengetahuan dapat dikelompokkan menjadi pengetahuan 

yang bersifat dangkal, sebagai misal adalah fakta dan kaidah/model sederhana atau 

pengetahuan yang bersifat mendalam sebagai misal prosedur dan kaidah model yang 

rumit. 

Sistem Pakar mempunyai basis pengetahuan yang terdiri dari pengetahuan dimaksud 

dan spesifikasi dari pokok persoalan yang akan diselesaikan. Basis Pengetahuan 

merupakan bagian yang memuat obyek-obyek pengetahuan serta hubungan yang dimiliki 

antar obyek-obyek tersebut. Basis pengetahuan merupakan sumber kecerdasan sistem dan 

hal ini dimanfaatkan oleh mekanisme inferensi untuk mengambil kesimpulan. Basis 

Pegetahuan terdiri dari basis pengetahuan statik/deklaratif dapat dipresentasikan dengan 

menggunakan kalkulus, frame dan jaringan semantik serta basis pengetahuan dinamik 

atau prosedural dengan menggunakan pattern, kaidah produksi dan representasi logika. 

Menurut Marimin (1995) pengetahuan dapat dipresentasikan dengan metode kaidah 

produksi adalah pengetahuan prosedural yang dapat direstrukturisasi.  

  Mesin inferensi merupakan komponen terpenting dalam sistem pakar. Didalam 

mesin inferensi terjadi proses untuk memanipulasi dan mengarahkan kaidah, model dan 

fakta yang disimpan pada basis pengetahuan, dalam rangka mendapatkan pemecahan atau 

kesimpulan. Dalam hal ini terdapat dua strategi dalam mesin inferensi, yaitu strategi 

penalaran dan strategi pengendalian. Strategi penalaran dikelompokkan menjadi strategi 

penalaran pasti dan tidak pasti. 

Strategi penalaran pasti meliputi modus ponens dan modus tollens dan beberapa 

teknik resolusi. Modus ponens adalah aturan logika yang menyatakan apabila ada kaidah 

jika A maka B dan diketahui bahwa A benar, maka dapat diambil kesimpulan  yang sah 

bahwa B adalah benar. Sedangkan Modus tollens adalah aturan logika yang menyatakan 

apabila diketahui aturan jika A maka B dan diketahui bahwa B salah, maka dapat 
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disimpulkan bahwa A salah. Kaidah resolusi merupakan metode penalaran dengan 

prinsip membuktikan kebenaran fakta baru berdasarkan fakta-fakta yang telah ada.  

 

Strategi pengendalian yang sering digunakan dalam sistem pakar adalah mata rantai 

kebelakang dan mata rantai ke depan atau gabungan dari mata rantai ke depan dan ke 

belakang. Ketiga teknik tersebut digunakan untuk pencarian dan pembuktian bahwa suatu 

persoalan ada dan benar. Metoda mata rantai kebelakang melacak suatu kesimpulan 

sementara atau akhir yang kemudian dilacak melalui fakta-fakta pendukung dan kaidah 

yang ada dan untuk mendapatkan variabel pembentuk kesimpulan. Pada mata rantai ke 

depan kesimpulan suatu kasus dibangun berdasarkan fakta-fakta yang telah diketahui. 

Strategi pelacakan yang sering digunakan dalam sistem pakar adalah depth-first search 

dan breadth-first search. Strategi pelacakan depth first search merupakan teknik 

pelacakan secara vertikal pada setiap cabang simpul dalam ruang solusi. Sedangkan 

strategi pelacakan breadth-first search merupakan teknik pelacakan secara horizontal 

pada setiap tingkat dari suatu struktur ruang pemecahan masalah (Marimin, 2005).  

 

2. Penentuan Kriteria Berdasarkan OWA Operator 

Untuk mengidentifikasi faktor sukses industri digunakan metoda Ordered 

Weighted Averaging (OWA-Operators). Jika  x adalah suatu keputusan yang terdiri atas 

beberapa alternatif A1, A2,…,An; dan n – kriteria. Setiap kriteria  Aj, Aj (x)  1,0  

menunjukkan seberapa besar x memenuhi kriteria yang bersangkutan. Untuk 

menunjukkan suatu kisaran nilai, maka Aj (x) I . Fungsi keputusan menyeluruh dari 

derajat x yang memenuhi persyaratan kriteria diinginkan dinyatakan D (x) I . Machfud 

(2001) menyatakan bahwa teknik agregasi yang digunakan pada proses keputusan yang 

bersifat deterministik, stokastik, Possibilistic atau Fuzzy berbentuk penilaian terhadap 

kriteria untuk setiap alternatif keputusan dapat berupa numerik atau Label Linguidtic. 

Yager, (1988) menjelaskan bahwa salah satu faktor utama penentu strukturfungsi 

agregasi adalah   keterkaitan antar kriteria yang terlibat. Ada dua kasus ekstrim yaitu (1) 

Situasi yang diinginkan oleh semua kriteria dapat dipenuhi, maka disebut sebagai “and”-

operator dan (2) Situasi yang diinginkan salah satu kriteria dapat memuaskan semua 

pihak yang disebut “or”-operator.   

 

Pada kasus “and”-operator maka x harus memenuhi A1 dan A2 dan A3…dan An , 

yang dirumuskan dalam bentuk fungsi keputusan. D(x) = T(A1 (x), A2 (x),…,An (xn)), dan 

T adalah operator t-norms operator, yang memenuhi syarat Commutative, Monotonic, 

dan Associative yang dibutuhkan sebagai operator agregasi.  Yager (1988) menunjukkan 

salah satu implikasi dari sifat operator t-norm  untuk semua  aj  (j=1,2,.,n) dinyatakan: 

T (a1, a2, …, an )   Min (a1, a2, …, an ) ..................................................... (2.1) 

untuk semua Ia  

T(a,a) = a, yang menunjukkan sifat idempoten, dan  

T(1,a) = a,  yang menunjukkan kondisi “allness” 

Pada kasus “or”-operator maka x  memenuhi A1 atau A2 atau A3…atau An. yang 

dirumuskan dalam bentuk fungsi keputusan menyeluruh sebagai berikut: 

D(x) = S(A1 (x), A2 (x),…,An (xn)) ............................................................. (2.2) 
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S adalah operator co-t-norms operator, yang memenuhi syarat sebagai operator 

agregasi, kecuali bahwa untuk semua  aj  (j= 1,2,…,n) dinyatakan  : S (a1, a2, …, an )   

Max (a1, a2, …, an ), sehingga untuk semua Ia .S(a,a) = a yang menunjukkan sifat 

idempoten dan S (0,a) = a,  yang menunjukkan kondisi “at least one”. 

 

Pada persoalan Multi Expert Multi Criteria Decision Making (ME - MCDM) 

proses agregasi berada pada posisi di antara kasus (2) dua ekstrim tersebut.  OWA – 

operator merupakan operator agregasi yang dengan mudah dapat melakukan penyesuaian 

atau menggabungkan diantara “and”-operator dan “or”- operator.   

 

Yager (1993) melakukan evaluasi preferensi non-numerik untuk proses 

pengambilan keputusan kelompok secara fuzzy. Metode komputasi dilakukan secara 

bertahap yaitu (1) Agregasi terhadap kriteria dan kemudian (2) Agregasi terhadap  semua 

pakar. Marimin (1997) et.al  menunjukkan bahwa tahapan sebaliknya memberikan solusi 

yang sama. Setiap pengambil keputusan mengevaluasi atau menilai setiap proporsal atau 

alternatif pada setiap kriteria secara bebas dengan skala 5.  Skala penilaian dinyatakan 

dalam label linguistic yang secara berurut dapat dinyatakan “sangat  tinggi” (5), “tinggi” 

(4), “medium” (3), “rendah” (2), “sangat rendah” (1), atau himpunan S = (s1, s2, … s5). 

Untuk mengevaluasi proses pengambilan keputusan berdasarkan komputasi non numerik  

dapat dilakukan melalui  2 (dua) tahap, yaitu : 1) Agregasi terhadap kriteria ganda, dan 2) 

Agregasi terhadap semua pakar.  

2.1 Agregasi Terhadap Kriteria Ganda  

Untuk melakukan agregasi terhadap kriteria ganda pada setiap proporsal Pi dan 

pakar digunakan pendekatan OWA Operator (Yager, 1993) akan memberikan suatu 

himpunan yang terdiri dari n  nilai, yaitu : 

      nikikik qPqPqP ,...,, 21 .............................................................................. (2.1.1)  

)( jik qP adalah rating dari proporsal ke-i pada kriteria ke- j oleh pakar ke- k.  )( jik qP  

adalah elemen dalam himpunan S. Dan tingkat kepentingan setiap kriteria dinyatakan 

sebagai (q j ), dengan skala penilaian label linguistic. 

Yager (1993) merumuskan agregasi kriteria, sehingga didapat unit skor setiap 

proposal oleh setiap pakar, sebagai berikut: 

      jikjjik qPqINegMinP 
 ................................................................ (2.1.2) 

Perumusan agregasi di atas memenuhi kondisi pareto optimalitas, kebebasan 

terhadap alternatif tidak relevan, asosiasi yang positif bagi skor individual terhadap skor 

keseluruhan,  dan simetri, yang harus dipenuhi untuk agregasi kriteria ganda. 

 

2.2. Agregasi Terhadap Semua Pakar 

Pada proses agregasi semua pakar dilakukan penentuan suatu fungsi agregasi Q, 

yang menunjukkan generalisasi ide banyak pakar yang dibutuhkan untuk mendukung 

suatu keputusan. Untuk nilai Q(i)  diambil dari skala S = {s1, s2, …,sn}, dimana i  

merupakan nilai dari 1 s/d m.  
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Yager (1993) menunjukkan bentuk khusus dari Q apabila skala S hanya dua yaitu 

: “tidak ada” dan “sempurna”. Jika diperlukan paling sedikit persetujuan m pakar untuk 

pengambilan keputusan , maka Q(i) =  “tidak ada” untuk i < m, dan Q(i) = “sempurna” 

untuk  mi  . Jumlah titik penilaian q pada skala kardinal S dan jumlah pakar r adalah 

(r=1,2,…k), maka untuk semua i = 0,1,2,…,r  fungsi Q  digunakan rumus (6) dan (7). 

Q (k) = Sb ( k) , .............................................................................................. (2.2.1)  

dan  
  















 


r

q
kIntb k

1
1

 .................................................................... (2.2.2) 

Agregasi keputusan pakar dapat dirumuskan berdasarkan metode OWA- operator 

dengan rumus (8).  

  jrji BjQMaxP   ,..,1   ........................................................................... (2.2.3) 

Pi  adalah agregasi pendapat gabungan pakar terhadap proposal ke-i.   

Qj  dapat dilihat sebagai petunjuk seberapa penting kelompok memandang jumlah pakar 

yang mendukung suatu nilai skor yang diputuskan.  

Bj  adalah skor tertinggi ke – j di antara unit skor yang diberikan pakar untuk proporsal 

ke-i (Pik). 

  jBjQ   merupakan pembobot skor terbaik dari objek ke-j, dan terdapat sejumlah j 

pakar yang mendukung keputusan skor tersebut.  

Penentuan kriteria dilakukan berdasarkan identifikasi faktor sukses pembangunan industri 

melalui perancangan kuesioner berdasarkan pendekatan OWA – Operator terhadap para 

pakar.  

 

 

METODE PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan survey lapangan. Studi 

Pustaka digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang didapatkan dari Bank 

Indonesia (BI). Survei lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer dan verifikasi 

model. Data primer didapat langsung dari (1) Pendapat para pakar melalui wawancara 

dan perancangan kuestioner, dan (2) Pelaku usaha di bidang Agroindustri Kelapa Sawit. 

  

Identifikasi Kelayakan Jaminan dilakukan dengan mengeksplorasi pendapat beberapa 

pakar melalui wawancara. Hasil wawancara digunakan sebagai alat bantu dalam 

kuestioner dan diolah berdasarkan OWA Operator untuk mendapatkan faktor penting 

dalam kebijakan apakah seorang calon debitur layak dipercaya atau tidak.  
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METODE PENGOLAHAN DATA 

 

Data Primer dan Data Sekunder yang telah dikumpulkan diolah dengan berbagai metoda 

berikut: 

a. Pengolahan data pada Identifikasi kriteria kelayakan debitur dilakukan dengan 

menggunakan OWA Operator. 

b.   Model Evaluasi Kelayakan calon debitur dengan menggunakan Sistem Pakar.  

 

Tahap pembentukan Sistem Pakar sebagaimana Gambar-2, yaitu identifikasi masalah, 

selanjutnya tahap mencari sumber pengetahuan, berikutnya tahap akuisisi pengetahuan, 

tahap representasi pengetahuan, tahap pengembangan mesin inferensi, tahap 

implementasi dan diakhiri dengan tahap pengujian. Penjelasan selengkapnya 

sebagaimana Gambar berikut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                       

 

Gambar 2 Tahap Pembentukan Sistem Pakar . 

  

Mencari Sumber Pengetahuan 

Identifikasi Masalah 

Mulai 

Akuisisi  Pengetahuan 

Representasi  Pengetahuan 

 

Pengembangan Mesin Inferensi 

Implementasi 

Pengujian 

Mewakili Human expert? 

Selesai 

Ya  

Tidak  
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1.   Ahli Sebagai Sumber Pengetahuan 

Sebagai sumber pengetahuan untuk merancang bangun model, penulis 

mewawancarai dan berdiskusi secara mendalam dengan pada Para Pakar. Pakar adalah 

mereka yang dinilai ahli dan berpengalaman dalam evaluasi kelayakan kredit agroindustri 

kelapa sawit baik pada bank konventional.  Pakar dapat berasal dari kalangan mereka 

yang masih bekerja atau mereka yang berpengalaman tetapi telah pensiun bekerja.   

Pakar yang di wawancarai berasal dari kalangan perbankan. Kalangan perbankan 

ini berasal dari Bank-Bank Pemerintah, Bank Swasta Nasional serta tenaga ahli dari Bank 

Indonesia. Jumlah Pakar yang akan diwawancarai  4 orang. Penentuan Pakar dilakukan 

secara berdasarkan pertimbangan pengetahuan dan pengalaman yang terdiri dari 2 orang 

dari Bank Indonesia, 1 orang dari Bank Umum  dan 1  orang dari peneliti perbankan. 

2.  Akuisisi Pengetahuan 

Metode yang akan digunakan untuk akuisisi pengetahuan adalah wawancara dan 

diskusi, deskripsi masalah, intuisi atau dengan berbagai variasinya. Pengetahuan yang 

akan diakuisisi meliputi pengetahuan tentang: 

a. Kriteria-kriteria yang diperlukan dalam tahap analisa kelayakan usaha dan analisa 

kelayakan kredit agroindustri kelapa sawit. 

b. Minimum Nilai, dari tahap-tahap Analisa yang dapat diterima.  Minimum kriteria 

adalah minimum penilaian terhadap debitur apakah kondisinya layak untuk 

memperoleh kredit. Minimum kriteria merupakan  evaluasi awal apakah proses kredit 

perlu dilanjutkan atau tidak. 

3.  Representasi Pengetahuan 

Setelah memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber, pengetahuan tersebut akan: 

a. Dipresentasikan dengan frame dan kaidah model yang akan di rancang bangun, sesuai 

dengan fasilitas yang ada, sebagai perangkat lunak aplikasi yang akan digunakan 

untuk mengimplementasi model ini. 

b. Representasi pengetahuan yang merupakan penilaian dari Para Pakar dan Para 

Pengambil Keputusan atas setiap Analisa dan Tingkat Kepentingan dari Analisa dan 

Para Pengambil Keputusan di representasikan dalam kaidah Produksi.  

4.   Pengembangan Mesin Inferensi 

Mesin inferensi disusun didasarkan atas strategi penalaran dan representasi 

pengetahuan yang terpilih. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
1. Model Sistem Pakar Analisa kelayakan jaminan  

 

            Model system Pakar Kelayakan Jaminan bertujuan untuk menyeleksi apakah sebuah 

proposal kredit dari segi aspek jaminan layak. Parameter dan Nilai Parameter yang 

digunakan untuk menyeleksi meliputi Ratioo Jaminan, msaarketability jaminan, 

Lokasi jaminan, legalitas jaminan, Penejelasan selengkapnya sebagaimana gambar 

berikut: 

 

 

 
Gambar Model Sistem Pakar Analisa Kelayakan Jaminan. 

 

2. Meentukan kriteria parameter 

 

Sistem Pakar Kelayakan jaminan, digunakan untuk menentukan kelayakan jaminan 

yang diberikan calon debitur perusahaan dan industri kelapa sawit . |Setiap Parameter 

Kelayakan Jaminan meliputi tiga (3) Parameter nilai, yaitu Baik, Cukup dan Kurang.  

 

Parameter dan Nilai Parameter kelayakan jaminan dalam sistem pakar Analisa 

|Kelayakan jaminan tersebut adalah : 

 

(1) Ratio nilai Likuidasi Jaminan dengan plafond kredit yang diminta calon debitur, 

dikatakan baik jika sama atau lebih besar dari 125% (nilainya lebih besar dari 

jumlah kredit yang diberikan) dan dilengkapi assuransi atas jaminan tersebut 

untuk keuntungan bank. Jaminan yang dimaksud berupa jaminan pokok atau 

utama (Main Collateral) berupa proyek yang dibiayai dan jaminan tambahan 

(Additional Collateral)  dapat berupa gedung kantor, ataupun lainnnya. 

 

Jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan (a) Milik Calon Debitur atau 

penjamin, (b) berada dalam kekuasaan calon debtor atau penjamin, (c) tidak 
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dalam status sengketa dengan pihak lain (d) Memiliki bukti bukti kepemilikan 

atau sertifikat dan masih berlaku, (e) Bukti bukti kepemilikan yang ada memenuhi 

syarat untuk diadakan pengikatan bank secara hak tanggungan, Fiducia, Kuasa 

Menjual atau lain lain sesuai ketentuan pengikatan yang ditetapkan secara yuridis 

atau berdasarkan perundang undanagan yang berlaku, (f) Bebas tidak ada ikatan 

jaiminan dengan pihak lain. Nilai Likuidasi  adalah nilai/ harga jaminan bila 

dijual secara cepat, sedangkan nilai / harga yang dijual secara normal dikatakan 

sebagai nilai pasar (Market Value), adapun nilai beli adalah nilai saat dilakukan 

pembelian dari barang yang dijaminkan. Dikatakan cukup, jika memilik ratio 

100% s/d 125% dan mengingat kurang dari 125%, selain jaminan utama dan 

jaminan tambahan serta diassuransikan perlu dilengkapi dengan assuransi kredit 

ataupun jaminan penunjang (Supporting Collateral) berupa anatara lain Personal 

dan Corporate Guarantee 

 

(2) Controllability Jaminan dalam arati a) Kondisi dan lokasi cukup stategis dan 

berada dalam jangkauan monitoring bank, (b) Bank menghendaki jaminan 

lokasinya dapat terkontrol dan mudah diawasi. Kemudahan control terkait dengan 

keberadaan kantor cabang atau adanya aparat kredit yang dekat dengan lokasi 

jaminan, yang dapat terus mengamati jaminan tersebut, agar nilai jualnya atau 

penguasaannya baik. (c) Apakah jaminan terikat secara langsung  atau tidak 

langsung pada pihak lain hingga sulit dikuasai bank. 

 

(3) |Marketability jaminan dalam arti (a) dapat diperjual belikan secara umum dan 

secara bebas, (b) mudah dipasarkan tanpa mengeluarkan biaya pemasaran yang 

berarti untuk melakukan penjualan jaminan jika debitur nantinya wan prestasi dan 

bank menganggap perlunya eksekusi jamainan, (c) Nilainya konstan atau akan 

meningkat di kemudian hari, (d) secara fisik tidak cepat rusak, usang atau 

obsolency yang akan mengurani nilai ekonomisnya, e) Mempunyai manfaat 

ekonomis dalam jangka waktu relatif lama dari jangka waktu kredit yang akan 

dijaminnya. 

 

(4) Dokumen bukti kepemilikan jaminan lengkap dan tidak memiliki cacat yuridis 

dan jaminan tersebut dapat dilakukan pengikatan secara sempurna. Jaminan kredit 

yang mempunyai nilai yuridis sempurna akan lebih baik dibandingkan dengan 

jaminan yang nilai ekonomisnya tinggi tetapi tidak memenuhi syarat syarat  

yuridis yang memadai 

 

(5) Pengikatan Kredit, dikatakan baik jika dilakukan secara notariel, dapat diikat 

secara sempurna berdasarkan surat surat, sertifikat dan akta akta asli yang ada dan 

dilakukan pemasangan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan yang dijadikan 

jaminan kredit. Penjelasan selengkapnya sebagaimana |Tabel berikut.  
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Tabel   Parameter dan Nilai Parameter 

Model Evaluasi Kelayakan  Jaminan. 

 

No. Parameter Nilai Parameter 

1 Value: ratio jaminan 

dengan plafond Kredit 

Baik : > 125% berupa jaminan utama dan jaminan tambahan serta 

diassuransikan 

Sedang : 125% - 100% namun ditambah jaminan peninjang: 

Assuransi Kredit dan atau Corporate Guarantee Group 

Usaha dan diassuransikan 

Kurang : < 100% 

2 Controllability: Lokasi 

Jaminan 

Baik : Relatif Dekat dan mudah diawasi 

Sedang  : jauh nsamun relatif dapat diawasi 

Kurang   : jauh dan tidak mudah diawasi 

3 Marketability Jaminan Baik       : Marketabilitynya tinggi 

Sedang  : Marketabilitynya Sedang 

Kurang :  Marketabilitynya Rendah 

4 Dokumen Bukti 

Kepemilikan 

Baik : Lengkap dan tidak cacat yuridis 

Cukup  : Tidak lengkap tetapi dapat dilengkapi dan tidak cacat 

yuridis 

Kurang : Tidak Lengkap dan sulit untuk dilengkapi 

5 Jenis pengikatan 

Jaminan 

Baik : dapat diikat sempurna berdasarkan dokumen dokumen, 

sertifikat dan akata akata asli yang ada dan dipasang Hak 

tanggungan 

Cukup : Dapat dilakukan pengikatan sempurna tetapi perlu waktu 

atau dokumen atau akta lainnya 

Kurang  : Dokumen lainnya yang diperlukan sulit, atau memerlukan 

waktu atau tidak dapat dilengkapi 

 

 

Parameter dan Nilai Parameter digunakan untuk menyusun sebuah pohon 

keputusan yang mempunyai beberapa alternatif keputusan. Alternatif keputusan tersebut 

berupa kategori kelayakan jaminan. Pohon keputusan dan alternatif keputusannya 

kemudian diterjemahkan menjadi aturan-aturan, dimana setiap aturan dilengkapi dengan 

pertimbangan. Sistem pakar analisa kelayakan debitur terdiri dari 5 parameter input dan 

tiga parameter output, 6 paramater saran, dan 8 aturan. Sistem Pakar Kelayakan jaminan 

memiliki aturan (1) Dinyatakan layak jamiam  jika semua parameter baik, (2) Dinyatakan 

tidak layak jika ada salah satu parameter yang nilainya tidak baik, (3) Dinyatakan layak 

tetapi perlu perhatian jika (a) Tidak ada satu nilai parameter yang nilainya tidak baik akan 

tetapi (b) Tidak semua parameter nilainya baik. 

 

Sistem Pakar Kelayakan Jaminan dalam Model mempunyai  bentuk penggunaan 

yaitu (a) Konsultasi langsung pengguna dengan sistem pakar mengenai kelayakan 

jaminan, dengan memasukkan nilai yang diminta sistem pakar dan pada akhirnya 

pengguna dapat mengetahui keadaan jaminan yang dimaksudkan layak atau tidaknya. 
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Keputusan dari sistem pakar merupakan hasil dari penelusuran parameter nilai yang 

dimasukkan oleh pengguna terhadap aturan yang ada. Dalam Model  Konsultasi langsung 

pengguna dengan sistem pakar dapat dilakukan pada fasilitas dialog. (b) Keputusan, jika 

keadaaan calon debitur yang dimaksudkan layak atau layak dengan catatan, maka proses 

evaluasi kredit berlanjut, namun jika keadaan calon debitur yang dimaksudkan tidak 

layak, maka proses evaluasi kredit stop. Visualisasi Sistem Pakar Kelayakan jaminan 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar Sistem Pakar Analisa Kelayakan Jaminan. 
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SIMPULAN 
 

Berdasarkan uraian yang disajikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 

1. Model Evaluasi Kelayakan jaminan ini dibangun berdasarkan hasil wawancara 

dengan beberapan tenaga ahli (pakar) untuk memperoleh pendapatnya, selanjutnya 

pendapat tersebut diolah dengan menggunakan OWA Operator dan sistem pakar.    

 

2. Model Evaluasi Kelayakan Jaminan memungkinkan pengguna berkonsultasi dan 

menetapkan Apakah jaminan calon debitur, layak atau tidak untuk diproses lebih 

lanjut permohonan kreditnya. 

 

3. Kriteria jaminan krredit adalah  Kecukupan nilai jaminan yang akan diberikan calon 

debitur, selanjutnya kelayakan legalitas jaminan, Dokumen bukti kepemilikan, 

controllability, marketability dan jenis pengikatan jaminan. Penentuan bobot kriteria 

terpenting dapat dilakukan dengan menggunakan |OWA Operator 

 

4. Model ini dapat disempurnakan dengan memperbaharuhi pengetahuan dan 

pengalaman yang diperoleh selama menggunakan Model Sistem Pakar Evaluasi 

Kelayakan jaminan ini. 

 

 

 

DAFTAR  PUSTAKA 

 
 

Dendawijaya, L. 2001. Manajemen Perbankan. Ghalia Indonesia, Jakarta. 

 

Eriyatno. 1998.  Ilmu Sistem meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen. IPB Press, 

Bogor. 

 

Hale, R. H. 1983.  Credit Analysis A Complete Guide.  John Wiley & Sons Inc, USA. 

 

Marimin. 2005. Teori Dan Aplikasi Sistem Pakar Dalam Teknologi Manajerial. IPB 

Press, Bogor. 

 

Marimin, et al. 1995. Expert System for product-advertising-strategy development. 

Journal Intelligent Fuzzy Systems.   

 

Sinkey, J. F. Jr. 1986. Commercial Bank Financial Management. Macmillan Publishing 

Company, USA.  

 



 15 

Suyatno, T. et al. 1995.  Dasar-Dasar Perkreditan.  PT. Garmedia Pustaka Utama, Jakarta.  

 

Turban. 1992. Expert Systems And Applied Artificial Intelligence. Macmilan Publishing 

Company, New York. 

 

Turban. et al. 2005. Decesion Support Systems and Intelligent Systems. Prentice Hall, 

New Jersey, USA. 

 

 

 

 


