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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Salah satu kebutuhan sekunder manusia adalah kebutuhan akan rasa aman 

dan penjaminan hidup dari segala resiko yang kemungkinan bisa terjadi. Solusi 

untuk mempertanggungkan resiko tersebut salah satunya adalah mengikuti 

program asuransi. Program asuransi yang ditawarkan perusahaan asuransi pada 

saat ini sangat beragam mulai dari asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi 

rumah, asuransi kendaraan dan lain-lain. Asuransi ini berguna untuk memberikan 

jaminan ganti rugi apabila ada resiko kerugian yang mungkin dialami oleh 

pemegang polis. 

Informasi yang jelas mengenai program asuransi yang ditawarkan oleh 

perusahaan asuransi sangat dibutuhkan oleh calon konsumen. Karena dari situlah 

calon konsumen bisa mengambil keputusan tentang program asuransi yang akan 

diambilnya, sesuai dengan besar penghasilan, besar resiko dan tingkat 

kebutuhannya. Namun kadangkala para sales asuransi tidak melihat dari sisi 

konsumen, dia hanya asal-asalan dalam menyarankan asuransi yang sesuai untuk 

calon nasabahnya. Hal ini sering menyebabkan konsumen merasa kurang puas dan 

kecewa dengan keputusan yang diambilnya. 

Pada studi kasus ini diambil sampel dari data nasabah PT. Asuransi Bintang 

Tbk. Pada perusahaan asuransi tersebut menawarkan beberapa program asuransi 

antara lain asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan, asuransi pengangkutan, 

asuransi perjalanan, asuransi rekayasa, asuransi mobil pribadi, asuransi rumah dan 

lain-lain. 

Dari permasalahan yang sudah dijabarkan diatas, perlu sebuah solusi untuk 

membantu calon konsumen dalam menentukan program asuransi yang sesuai 

untuknya. Dengan menggunakan algoritma C4.5 diharapkan bisa memberikan 

pemecahan yang tepat pada permasalahan diatas. Algoritma C4.5 merupakan 

algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan. C4.5 adalah 

algoritma yang sudah banyak dikenal dan digunakan untuk klasifikasi data yang 

memiliki atribut-atribut numerik dan kategorial. Hasil dari proses klasifikasi yang 
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berupa aturan-aturan dapat digunakan untuk memprediksi nilai atribut bertipe 

diskret dari record yang baru. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjabaran latar belakang diatas, maka permasalahan utama yang akan 

diangkat dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang sebuah sistem untuk membantu calon konsumen 

dalam menentukan program asuransi yang sesuai?  

b. Bagaimana implementasi algoritma C4.5 dalam sebuah sistem untuk 

membantu calon konsumen dalam menentukan program asuransi yang 

sesuai? 

1.3 Batasan Masalah 

Permasalahan yang akan diangkat pada tugas akhir ini adalah bagaimana 

membuat sebuah aplikasi yang dapat membantu calon pelanggan dalam memilih 

asuransi yang sesuai dan permasalah tersebut hanya dibatasi pada pembahasan 

sebagai berikut : 

a. Program asuransi yang akan digunakan adalah fire insurance, 

earthquake insurance, dan perisay rumah seisinya. 

b. Variabel yang gunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah sales 

status, intermediary type, interest name, object, activity dan resiko. 

c. Data yang dipakai dalam penelitian tugas akhir ini adalah data dari 

perusahaan asuransi PT. Asuransi Bintang Tbk. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari perancangan tugas akhir ini adalah : 

a. Membuat sebuah sistem untuk membantu calon konsumen dalam 

menentukan program asuransi yang sesuai berdasarkan aktifitas, objek 

pertanggungan, dan tingkat resiko yang dimiliki calon konsumen. 

b. Menerapkan algoritma C4.5 kedalam sebuah sistem untuk membantu 

calon konsumen dalam menentukan program asuransi yang sesuai. 
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1.5 Metodologi 

Metode yang dipakai dalam penyusunan tugas akhir ini adalah : 

a. Studi Literatur 

- Mempelajari baerbagai macam literatur, seperti buku, paper, jurnal 

dan artikel yang berhubungan dengan algoritma C4.5. 

- Mempelajari pembentukan tree pada algoritma C4.5 sehingga 

terbentuk sebuah rule. 

- Memahami bahasa pemrograman Java yang mendukung im-

plementasi algoritma C4.5. 

b. Metode Pemilihan Wilayah Penelitian 

Penelitian dilakukan pada PT. Asuransi Bintang Tbk. yang berpusat di 

Jakarta. Penulis sengaja memilih wilayah penelitian di Jakarta karena 

daerah tersebut masyarakatnya sangat potensial untuk mengikuti 

program asuransi. 

c. Metode Pengambilan Sampel Data 

Sampel data diperoleh dari data sample dari pelanggan PT. Asuransi 

Bintang Tbk. Dengan memakai data sample, maka tingkat keakuratan 

hasil penelitian akan semakin tinggi.  

d. Analisis Permasalahan 

Dalam tahap ini, yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah yang 

ingin diteliti dan membuat penyelesaiannya. Pada studi kasus ini 

masalah yang mendasar yang ingin dipecahkan adalah bagaimana 

membuat sebuah sistem yang bisa membantu calon konsumen dalam 

menentukan asuransi yang sesuai untuknya. Algoritma yang digunakan 

dalam pemecahan masalah ini adalah algoritma C4.5.  

e. Implementasi dan Pengujian 

Pengimplementasian desain sistem yang akan dibuat dengan bahasa 

pemrograman Java, sesuai dengan rancangan awalnya. Setelah sistem 

selesai dibuat maka dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa 

sistem itu sudah sesuai dengan tujuannya. 

f. Penyusunan Laporan 
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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 tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang diangkat, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi yang 

digunakan dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas teori mengenai asuransi, decision tree 

dan algoritma C4.5 yang mendukung penulisan tugas akhir 

ini. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini mendefinisikan kebutuhan sistem dan desain dari 

sistem yang akan dibuat. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang implementasi dari sistem yang dibuat 

secara keseluruhan. Serta melakukan pengujian terhadap 

sistem tersebut untuk mengetahui apakah sistem telah dapat 

menganalisa permasalahan sesuai dengan yang diharapkan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari analisa perancangan sistem dan 

saran untuk pengembangan sistem selanjutnya. 

 

 

 


