
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Banyaknya petani tebu berdampak pada bahan pertanian khususnya pupuk yang 

sangat tinggi dan membutuhkan kejelian dari para pemilik Usaha Dagang (UD). Hal ini 

disebabkan keperluan petani tebu akan kredit pupuk yang rendah resiko sangat di 

inginkan petani tebu.  

Dimana dengan adanya kredit ini segala bentuk pengeluaran dapat diperhitungkan karena 

semua petani perlu diberi kredit dan sebagai jaminan ketika panen tiba hasil dari panen 

sebagian dapat dibayarkan ke pemilik UD untuk membayar kredit. Bila nanti hasil panen 

tidak sesuai dengan jumlah hutang kredit, maka petani dapat menunda pembayaran ke 

pemilik UD dengan memakai suatu perjanjian yang telah ditentukan oleh ketua UD 

dengan pihak petani.   

Bagi pemilik UD hal itu memang sewajarnya dilakukan tetapi jika jumlah 

penerima kredit yang tetap dan tidak ada perubahan karena hanya mementingkan aspek 

kepercayaan akan menghambat kelancaran pendistribusian bahan pertanian khususnya 

pupuk untuk petani tebu secara merata dari distributor yang telah ditunjuk 

pemerintah.padahal jumlah petani tebu semakin tahun semakin meningkat 

jumlahnya.hingga diperlukan rasa adil dari pemilik UD dalam pendistribusian pupuk. 

Pemilik UD sendiri kesulitan dalam menentukan siapa saja yang berhak 

memperoleh kredit,karena banyak kejadian ketika pemilik UD menentukan siapa saja 

yang berhak mendapat kredit pemilik UD bingung akibat melihat aspek selain 

kepercayaan seperti luas lahan,modal, serta pendapatan.  

Dari sinilah penting bagi pemilik UD membutuhkan sebuah sistem kalkulasi 

perhitungan bagi penerima kredit agar penerima kredit bisa diolah dan dipilah sesuai 

kelayakannya bukan dari segi kepercayaan tapi dari segi lainnya seperti luas lahan, modal 

dan pendapatan dari panen tebu. 

Dari latar belakang yang telah di uraikan diatas maka perlu sekali dibuat aplikasi 

bagi pemilik UD yang bisa mendeteksi kelayakan bagi petani yang mendaftar sebagai 

anggota UD khususnya UD.Puma Trans Kepanjen Kab. Malang yaitu sebuah aplikasi 

yang bisa mendeteksi semua item yang memenuhi syarat kriteria bagi seorang petani tebu 
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yang telah melakukan administrasi kepada admin UD. Puma Trans Kepanjen Kab. 

Malang menggunakan metode k-nearest neighbor ( K N N )  dan diberi  judul “Sistem 

Informasi Administrasi UD. Puma Trans Kepanjen Kab. Malang”. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dihadapi 

yaitu: 

1. Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem aplikasi kelayakan kredit 

bagi petani tebu dengan menggunakan metode k-nearest neighbor. 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi administrasi UD. Puma Trans 

Kepanjen Kab. Malang”.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam pelaksanaan Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut.  

1. Merancang dan Membangun sebuah sistem Aplikasi Kelayakan Kredit Bagi Petani 

Tebu dengan Menggunakan metode k-nearest neighbor . 

2. Mengimplementasikan sistem informasi administrasi UD. Puma Trans Kepanjen 

Kab. Malang”.  

 

1.4  Batasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu dan pengetahuan, maka ruang lingkup permasalahan 

dalam merancang perangkat lunak ini antara lain : 

1. Sample petani tebu diambil dari daerah Pagak dan dengan UD sample yaitu UD. 

Puma Trans Kepanjen Kab. Malang. 

2. Aplikasi di jalankan pada komputer desktop. 

3. Bahasa pemrograman yang di gunakan Java dan database Mysql. 
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1.5  Metodologi Penyelesaian 

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam pembuatan program ini adalah 

sebagai berikut  : 

1) Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan program ini 

adalah :  

a. Observasi  

Melakukan observasi melalui studi pustaka yaitu dengan cara membaca 

literatur buku, internet atau data lain sebagai penunjang dalam merancang dan 

membuat program. 

b. Interview 

Melakukan interviewdenganpemilik UD Puma Trans Kepanjen 

Kab. Malang tentang system penentuan pemberian kredit kepada para 

petani tebu yang selama ini UD. Puma Trans Kepanjen Kab. Malang itu 

terapkan kemudian data hasil interview dijadikan informasi dalam 

pembuatan program (Aplikasi Kelayakan Kredit Bagi Petani Tebu 

Menggunakan metodek-nearest neighbor  ( K N N ) . 

2) Analisa data 

Analisa data untuk Aplikasi Kelayakan Kredit Bagi Petani Tebu 

Menggunakan metode k-nearest neighbor  ( K N N )  dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a.    Analisis Kebutuhan Input  

Input untuk melakukan proses pengambilan keputusan dari beberapa alternatif 

ini dilakukan dengan menggunakan data yang ada di UD Puma Trans 

Sengguruh Kepanjen Kab. Malang. 

b. Proses seleksi dilakukan setelah data input didapat. Data input terdiri dari luas 

lahan , kemampuan modal usaha petani tebu, pendapatan petani serta sifat jujur 

petani (ditentukan oleh pemilik UD). 

c.    Analisis Kebutuhan Output  

Keluaran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebuah alternatif yang 

memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan alternatif nilai yang lain. Pada 
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penelitian ini hasil keluarannya diambil dari urutan alternatif tertinggi ke 

alternatif  terendah. Hasil akhir yang dikeluarkan oleh program nanti berasal 

dari nilai setiap kriteria, karena dalam setiap kriteria memiliki nilai yang 

berbeda-beda. Urutan alternatif yang akan ditampilkan mulai dari alternatif 

tertinggi ke alternatif terendah. Alternatif yang dimaksud adalah calon 

penerima kredit dari UD Puma Trans Sengguruh Kepanjen Kab. Malang. 

3) Perancangan sistem 

Merancangansistempendukungkeputusansesuai data yang 

adadanmengimplementasikandalambahasapemrogramankemudianmeranca

ng database denganmembuat Context Diagram, Data Flow Diagram, ER-

Diagram dan Flowchart, gunamempermudahdalam proses-proses 

selanjutnya. 

 


