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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Banyaknya permintaan kredit kendaraan menuntut perusahaan pembiayaan 

kredit untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat, hal ini menjadi salah 

satu faktor suatu perusahaan lebih unggul dengan kompetitor lain. Meningkatnya 

penyaluran kredit sering kali disertai  dengan kredit macet atau bermasalah, 

sehingga menjadi kerugian besar bagi perusahaan secara finansial maupun 

penurunan kepercayaan oleh masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah surveyor 

atau analis kredit yang kurang selektif atau akurat dalam memberikan analisa 

terhadap calon nasabah, terlebih lagi beban target yang diberikan perusahaan 

kepada para pegawainya. 

Dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu perusahaan untuk 

menganalisa kredit sehingga bisa memutuskan layak atau tidaknya calon nasabah 

mendapatkan kredit. Data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai 

tambah berupa informasi yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu 

database. Penerapan dalam perusahaan pembiayaan kredit, digunakan sebagai 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS). 

Menurut Moore dan Chang, SPK dapat digambarkan sebagai sistem yang 

berkemampuan mendukung analisa data, dan pemodelan keputusan, berorientasi 

keputusan, orientasi perencanaan masa depan, dan digunakan pada saat-saat yang 

tidak biasa (Moore dan Chang, 1980). Penggunaan SPK pada perusahaan 

pembiayaan kredit dapat menekan tingkat resiko dan memprediksi perilaku 

konsumen yang bermasalah. Sehingga perusahaan dapat merencanakan strategi 

atau problem solving dari persoalan bisnis yang akan dihadapkan. 

Penerapan aplikasi data mining saat ini dinilai belum maksimal karena 

perancangannya hanya mencakup kondisi awal data perusahaan. Sehingga 

aplikasi tidak lagi sesuai ketika data perusahaan mengalami penambahan atau 

perubahan parameter dari kondisi awal aplikasi dibuat. Kebutuhan surveyor yang 

melakukan tugas di lapangan untuk mengakses aplikasi juga tidak terpenuhi 
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karena sistem yang ada saat ini berbasis desktop dan hanya terdapat di kantor 

perusahaan. Perubahan dibutuhkan mengikuti kondisi ekonomi yang terjadi di 

dalam pasar untuk memenangkan persaingan. Karenanya dibutuhkan sebuah SPK 

permohonan kredit kendaraan berbasis web yang dapat digunakan secara fleksibel 

terhadap perubahan yang terjadi serta dapat diakses dimanapun. 

Metode atau algoritma yang digunakan dalam SPK ini adalah Interative 

Dichotomizer Three (ID3). Dari penelitian yang telah dilakukan Sofi Defiyanti 

diperoleh bahwa ID3 merupakan metode yang lebih baik dari C4.5 dari segi 

precision, recall, serta akurasi (Defiyanti, 2008). Pembuatan aplikasi berbasis web 

diharapkan dapat membuat data perusahaan menjadi terpusat dan ter-update serta 

dapat diakses oleh pegawai di lapangan atau di lokasi manapun. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam pengembangan aplikasi ini adalah 

sebagai berikut :  

a) Bagaimana cara membangun sistem pendukung keputusan yang 

berbasis web? 

b) Bagaimana cara menerapkan algoritma ID3 untuk menentukan 

keputusan permohonan kredit motor? 

c) Bagaimana cara membangun sistem yang mampu menyesuaikan 

dengan perubahan data yang terjadi di dalam perusahaan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai  parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut :  

a) Bahasa pemograman yang digunakan adalah PHP. 

b) Aplikasi yang dibangun berbasis web. 

c) Output yang dihasilkan adalah informasi mengenai permohonan kredit 

diterima atau ditolak. 

d) Sistem mengatur hak akses user sesuai dengan level usernya, namun 

tidak memperhatikan segi keamanan. 
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1.4 Tujuan 

Dalam penelitian ini memiliki tujuan menyediakan sistem pendukung 

keputusan berbasis web dengan menerapkan algoritma ID3 untuk menentukan 

diterima atau ditolak pengajuan kredit dari calon nasabah. Sistem dirancang 

mampu menyesuaikan terhadap perubahan data yang terjadi di dalam perusahaan. 

 

1.5 Metodologi 

Aplikasi ini akan dibuat dengan beberapa tahap diantaranya adalah:  

1.5.1 Studi pustaka dan pengumpulan data 

Pada tahap ini dilakukan studi literature yang berkaitan dengan  ilmu 

statistik dan yang berhubungan dengan algoritma decision tree ID3. Studi juga 

dilakukan tentang perhitungan statistik dalam pemograman PHP serta bagaimana 

menerapkan algoritma decision tree ID3 kedalam bahasa pemograman PHP. 

Adapun literature tersebut didapat dari buku, makalah, jurnal dan internet.  

1.5.2 Desain Sistem 

Sistem yang akan dibangun dengan menggunakan bahasa pemograman 

PHP berbasis web. Untuk webserver akan menggunakan Apache sedangkan untuk 

database-nya akan menggunakan MySQL. Dalam penerapannya akan dibuat 

beberapa menu, salah satu menu utamanya adalah menu import data perusahaan 

serta menu untuk pengajuan kredit. Menu import berfungsi untuk menyimpan 

data training dari perusahaan untuk kemudian akan disimpan kedalam database. 

Setelah itu data akan diproses oleh sistem hingga mendapatkan pola-pola atau 

informasi yang digunakan untuk menyusun tree. Informasi atau pola-pola tersebut 

selanjutnya akan diolah  sistem menjadi rules dan disimpan kedalam database. 

Menu konsumen berisi form data konsumen yang ingin mengajukan kredit. Data 

tersebut akan dicocokan dengan database sehingga dapat memberikan keputusan 

pengajuan kredit konsumen diterima atau ditolak.  

1.5.3 Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem pendukung keputusan berbasis 

PHP. Langkah pertama yang dilakukan adalah instalasi web server yaitu 

menggunakan XAMPP sebagai web service PHP. Untuk penyimpanan data 

menggunakan  MySQL yang sudah terdapat dalam satu paket XAMPP. Kemudian 
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dilanjutkan dengan pembuatan user interface yang mencakup halaman login, 

halaman import data, halaman management data, dll. 

Setelah pembuatan web server dan database langkah selanjutnya adalah 

menerapkan algoritma ID3 kedalam bahasa pemograman PHP yang didukung 

oleh Java Script, HTML, dan CSS. Adapun tools editing yang digunakan dalam 

pembuatan sistem ini adalah Dreamweaver. Langkah pertama yang dilakukan 

dalam penerapan agoritma ID3 adalah menghitung nilai dari entropy dari tiap – 

tiap attribute. Setelah mendapatkan nilai entropy dari masing-masing attribute, 

selanjutnya adalah mencari nilai dari information gain. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode 

studi literature / kepustakaan, yang disusun dalam lima bab sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Membahas tentang pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, Metodologi, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

Berisi tentang landasan teori dari topik tugas akhir sebagai media 

penunjang tugas akhir. Dimana dasar teori yang sudah terlalu umum hanya 

dibahas secara ringkas saja, tidak dibahas secara panjang lebar. Disini 

hanya membahas tentang dasar teori yang benar-benar menjadi landasan 

teori dari topik tugas akhir yang diambil. 

BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Berisi pembahasan tentang perancangan sistem yang akan dibangun. 

Sesuai dengan metodologi yang telah dibuat sebelumnya. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi implementasi dari desain perancangan sistem pada bab 

sebelumnya beserta analisis dari hasil pengujian. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Berupa penutup, berisi tentang kesimpulan dari tugas akhir yang telah 

dibuat, yakni berupa ringkasan dari bab sebelumnya, hasil implementasi 
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dan pengujian beserta saran atau usulan terhadap penyelesaian lebih lanjut 

dari permasalahan yang di kaji atau guna pengembangan proyek 

selanjutnya. 


