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1 BAB I 

2 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ketakutan manusia mengalami kerugian, itulah salah satu yang 

melandasi mengapa masyarakat banyak yang menggunakan jasa asuransi. 

Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, membuat 

masyarakat memiliki minat yang tinggi terhadap asuransi. Hal ini yang 

membuat para pelaku bisnis asuransi harus selalu memikirkan strategi baru 

supaya perusahaan asuransi tepat dalam menentukan target pasar. Aset yang 

dimiliki oleh perusahaan asuransi adalah data bisnis yang jumlahnya sangat 

banyak. Akan tetapi data tersebut saat ini hanya digunakan sebagai 

dokumentasi dan untuk keperluan transaksi saja. 

PT. Asuransi Bintang Tbk. merupakan salah satu perusahaan asuransi 

yang bergerak di bidang asuransi aset. Terdapat berbagai macam produk 

asuransi yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk. Salah satu yang 

menjadi permasalahan pada PT. Asuransi Bintang Tbk. yaitu asuransi 

gedung. Terdapat beberapa macam produk turunan dari asuransi gedung, serta 

terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi ketika akan mengajukan 

asuransi gedung. Sehingga muncul permasalahan dari perusahaan dalam 

penerimaan calon nasabah tersebut disetujui atau tidak untuk mengambil 

salah satu produk asuransi gedung. 

Dari permasalahan yang ada, muncul kebutuhan akan adanya 

teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu mengatasi masalah 

persetujuan penerimaan calon nasabah. Dalam menentukan keputusan 

penerimaan calon nasabah, salah satu yang diperlukan oleh perusahaan 

asuransi adalah mencari pola asuransi nasabah dari data nasabah pada tahun 

sebelumnya.. Dengan pola nasabah asuransi tersebut, dapat dijadikan bahan 

analisis perusahaan dalam menentukan keputusan penerimaan calon nasabah 

di masa yang akan datang. 
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Dalam hal ini data mining hadir sebagai solusi. Ada beberapa macam 

fungsi dari data mining, salah satunya yaitu fungsi klasifikasi yang sesuai 

untuk menyelesaikan permasalahan diatas. Terdapat beberapa macam 

algoritma klasifikasi, namun dalam tugas akhir ini, implementasinya 

menggunakan Algoritma CART (Classification and Regression Trees). 

Algoritma CART merupakan salah satu algoritma yang dapat menghasilkan 

pohon keputusan. Keunggulan dari algoritma CART adalah noktah keputusan 

yang selalu bercabang dua atau bercabang biner. Pada aplikasi ini 

memanfaatkan data masukan berupa data nasabah dan detail produk untuk 

dapat dianalisis polanya.  

 Data nasabah dan detail produk dianalisis polanya sehingga 

perusahaan asuransi dapat menentukan calon nasabah di masa yang akan 

datang. Perusahaan dapat menentukan calon nasabah tersebut disetujui atau 

tidak untuk mengambil produk asuransi.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, permasalahan yang akan dijawab dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana implementasi algoritma CART pada analisis data nasabah 

untuk optimalisasi pengambilan keputusan penerimaan calon nasabah 

asuransi bangunan? 

b. Bagaimana proses pembentukan rule dengan algoritma CART? 

c. Bagaimana pengujian keakuratan dari penggunaan algoritma CART 

pada sistem yang dibangun? 

1.3 Tujuan 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah membuat sebuah aplikasi 

untuk menganalisis data nasabah asuransi untuk membantu perusahaan dalam 

pengambilan keputusan dalam penerimaan nasabah asuransi pada PT. 

Asuransi Bintang Tbk. menggunakan algoritma CART. 
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1.4 Batasan Masalah 

Pada tugas akhir ini permasalahan yang akan diselesaikan yaitu 

menganalisis pola nasabah asuransi sehingga dapat dijadikan bahan analisis 

perusahaan dalam menentukan keputusan penerimaan calon nasabah asuransi 

bangunan di masa yang akan datang dan dibatasi pada pembahasan sebagai 

berikut : 

a. Asuransi yang dipakai dalam aplikasi ini yaitu asuransi gedung/bangunan 

beserta turunannya, yaitu Perisay griya, Perisay rumah seisinya, Asuransi 

Gempa, Asuransi kebakaran pasar, L.O.P Following Fire, Asuransi 

kebakaran jangka panjang. 

b. Aplikasi ini mengambil data dari PT. Asuransi Bintang Tbk. sebagai data 

yang analisis. 

 

1.5 Metodologi 

a. Studi Literatur 

- Mempelajari berbagai macam literatur, seperti buku, paper, jurnal dan 

artikel yang berhubungan dengan algoritma CART. 

- Memahami bahasa pemrograman Java yang mendukung implementasi 

algoritma CART. 

b. Pengambilan Data 

Sample data yang digunakan berupa data real dari perusahaan, akan tetapi 

disini penulis hanya memakai asuransi gedung/bangunan beserta 

turunannya. 

c. Analisis permasalahan dan  Perancangan sistem 

Menganalisis permasalahan yang akan diselesaikan dan perancangan 

sistem yang akan dibuat. Akan dilakukan pengolahan data (cleaning) yang 

akan dianalisis sampai dengan dengan data siap untuk dianalisis pada 

sistem. 

d. Implementasi dan Pengujian 

Pengimplementasian desain sistem yang akan dibuat dengan bahasa 

pemrograman Java, sesuai dengan rancangan awalnya. Setelah sistem 



 
 

4 

 

selesai dibuat maka dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem 

itu sudah sesuai dengan tujuannya.   

e. Penyusunan Laporan 

Tahap akhir dalam tugas akhir ini adalah penyusunan laporan. Didalam 

laporan tersebut terdapat sebuah penarikan kesimpulan dari hasil penelitian 

yang sudah dilakukan, dimana kesimpulan tersebut merupakan jawaban 

dari permasalahan yang ingin dipecahkan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan laporan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi yang 

digunakan dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II : Landasan Teori 

Bab ini membahas teori yang digunakan dan dijadikan acuan pada 

penulisan tugas akhir ini, yaitu mengenai asuransi, data mining, 

dan Algoritma CART. 

BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini berisi definisi kebutuhan sistem dan desain dari sistem 

yang akan dibuat. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian 

Pada bab ini membahas tentang implementasi dari system yang 

dibuat secara keseluruhan, serta berisi hasil pengujian terhadap 

sistem tersebut sehingga dapat diketahui apakah sistem dapat 

berjalan sesuai kebutuhan dan dapat memecahkan permasalahan 

yang ada. 

BAB V : Kesimpulan dan saran 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari analisa sistem yang telah 

dirancang dan saran untuk pengembangan sistem selanjutnya. 

 


