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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kredit merupakan produk utama dari koperasi simpan pinjam dalam 

upaya meningkatkan profitabilitasnya. Namun akan terjadi masalah apabila 

manajemen sembarangan dalam memberikan kredit, yakni resiko akan tidak 

tertagih dari para debitur. Diharapkan manajemen dapat mengambil keputusan 

(persetujuan permohonan kredit) secara rasional dalam waktu yang singkat.  

Tugas dari bagian dana koperasi simpan pinjam selama ini adalah 

mencari nasabah dan/atau menghimpun dana masyarakat berupa kredit, dan 

tabungan, deposito, simpanan, dan pinjaman lainnya. Metode yang digunakan 

untuk menentukan target pasar selama ini adalah mengklasifikasikan semua 

nasabah yang telah melunasi angsuran kreditnya ke dalam target pemasaran, 

padahal belum tentu semua nasabah tersebut akan tertarik melakukan pinjaman 

kredit kembali.   

Koperasi Simpan Pinjam Pelita yang berlokasi di Kabupaten Gresik 

dalam praktiknya di koperasi tersebut telah mengalami permasalahan yang sama 

seperti yang telah dijelaskan di atas. Sementara selama ini cara yang digunakan 

oleh manajemen koperasi dalam  menentukan penilaian calon debiturnya masih 

menggunakan cara manual yaitu self judgement. Mengingat persaingan yang 

semakin kompetitif, cara ini dinilai kurang efektif karena membutuhkan waktu 

yang lama bahkan berhari-hari dalam persetujuan permohonan kredit.  

Berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas, peneliti bermaksud 

mengimplementasikan sebuah aplikasi yang dapat memecahkan permasalahan 

yang ada yaitu dengan menggunakan algoritma C4.5. Dengan berfokus pada 

masalah kelayakan pemberian kredit, maka informasi yang digali adalah data 

historis para debitur.  

Penelitian yang sama telah dilakukan sebelumnya yaitu mengenai 

Klasifikasi Data Nasabah Sebuah Asuransi Menggunakan Algoritma C4.5. Pada 

penelitian ini atribut-atribut yang digunakan adalah penghasilan, premi dasar, cara 
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pembayaran, mata uang, dan status. Label yang digunakan untuk 

pengklasifikasian adalah lancar dan tidak lancar. Hasil penelitian ini adalah 

aplikasi dapat menyimpulkan bahwa rata-rata nasabah memiliki status lapse 

dikarenakan pembayaran premi yang melebihi 10% dari penghasilan. Dengan 

ppersentase atribut premi dasar dan penghasilan, maka dapat diketahui rata-rata 

status nasabah memiliki nilai persistent atau lapse Sunjana(2010). 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul : “Klasifikasi Data Nasabah Koperasi Simpan Pinjam 

Dengan Menggunakan Algoritma C4.5”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Beberapa pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Bagaimana membuat sebuah tree yang  nantinya akan digunakan untuk 

memprediksi kelayakan kredit? 

2) Bagaimana membuat membuat sebuah perangkat lunak pendukung 

keputusan dengan memanfaatkan  data mining untuk memprediksi 

kelayakan kredit dengan mengimplementasikan algoritma C4.5? 

3) Bagaimana  perangkat lunak tersebut diimplementasikan ke dalam 

bahasa Java? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini memberikan beberapa batasan masalah untuk memperjelas 

ruang lingkup yang sedang dibahas dan dikembangkan. Batasan-batasan masalah 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Data yang digunakan untuk proses data mining adalah data para debitur 

yang sudah jatuh tempo masa kreditnya. 

2) Data yang diberikan oleh calon debitur untuk proses pengujian dianggap 

sudah lengkap dan benar sesuai dengan kondisi lapangan. 

3) Pembuatan tree ini dilakukan dengan perhitungan secara manual. 

4) Perangkat lunak yang dikembangkan adalah berbasis desktop 

application. 
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5) Bahasa pemograman yang digunakan adalah (J2SE) Java 2 Standart 

Edition dengan basis data MySQL. 

6) Semua aturan dan format perangkat lunak yang dikembangkan diatur 

oleh penulis. 

7) Lokasi penelitian Koperasi Simpan Pinjam “PELITA” Gresik – Jawa 

Timur. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah 

perangkat lunak pendukung keputusan dengan memanfaatkan teknik data mining 

sebagai prediksi kelayakan calon debitur dengan mengimplementasikan algoritma 

C4.5. 

 

1.5 Metodologi Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

eksperimental yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1) Studi Pustaka dan pengumpulan data 

Studi pustaka yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan 

literatur dari buku dan internet baik berupa artikel, jurnal penelitian, 

penelitiian yang telah dilakukan sebelumnya tentang sistem pendukung 

keputusan kredit, data mining serta implementasinya kedalam bahasa 

pemograman. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan 

observasi secara langsung guna memperoleh informasi mengenai 

spesifikasi kredit yang digunakan. Serta mempelajari dokumen terkait 

yang digunakan untuk analisa kredit selama ini. 

2) Analisa dan perancangan sistem  

Tahapan ini merupakan tahapan untuk melakukan analisa data 

melalui metode data mining klasifikasi dengan algoritma decision tree 

C4.5. Sehingga akan dibentuk sebuah pola atau model pohon keputusan 

yang dapat digunakan untuk pengujian bagi calon debitur berikutnya. 

Dari konsep yang terkumpul tersebut akan didesaain menggunakan UML 

agar mempermudah proses pemgembangan perangkat lunak selanjutnya. 
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Desain UML meliputi flow chart, use case diagram dan scenario, activity 

diagram, sequence diagram, dan class diagram. Pada bagian 

perancangan sistem terdapat ERD (Entity Relationship Diagram) dan 

perancangan antar muka. 

3) Implementasi desktop application 

Merupakan tahap pengimplementasian perangkat lunak terhadap 

aplikasi yang telah tersedia dengan berbasis J2SE dan database MySQL. 

Sehingga menjadi satu – kesatuan perangkat lunak pendukung keputusan 

sebagai prediksi kelayakan kredit. 

4) Ujicoba dan evaluasi 

Tahap ujicoba dan evaluasi adalah tahap untuk memeriksa apakah 

hasil implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan rancangan serta 

akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui bug yang akan disempurnakan 

kemudian.  

5) Penyusunan laporan tugas akhir 

Pada tahap ini disusun buku untuk melakukan dokumentasi dari 

pengerjaan tugas akhir. Dokumentasi tersebut dimaksudkan agar 

memudahkan pengembangan perangkat lunak dikemudian hari. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam membahas tugas akhir ini maka dalam 

penyusunannya penulis mmembagi pokok-pokok permasalahan kedalam lima bab 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori, rujukan, dan 

metode yang digunakan sebagai dasar dan alat untuk menyelesaikan 

permasalahan. 
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BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini dijelaskan tentang analisa dan perancangan perangkat 

lunak pendukung keputusan dengan teknik data mining serta 

pembuatan pprototype perangkat lunak pendukung keputusan. 

 BAB IV :   IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi penerapan teknik data mining ke dalam perangkat 

lunak serta implementasi hasil pengujian. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembuatan perangkat 

lunak pendukung keputusan sebagai prediksi kelayakan kredit pada 

koperasi simpan pinjam dengan mengimplementasikan algoritma 

C4.5 dan saran – saran yang ditujukan kepada semua pihak yang 

bersangkutan. 

 


