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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini kegiatan kredit sangatlah ramai, hal ini tampak pada 

berkembang pesatnya perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa 

pembiayaan bagi calon nasabah dalam memenuhi suatu kebutuhannya. Sewa 

guna usaha (leasing) atau sering disingkat SGU adalah kegiatan pembiayaan 

dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan 

hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha (lessee) selama jangka 

waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. 

Banyak perusahaan menawarkan kredit bagi para nasabahnya, 

pengajuan kredit bisa diajukan oleh pemohon dengan memenuhi semua 

persyaratan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Pemberian kredit 

kepada nasabah adalah kegiatan rutin yang mempunyai risiko tinggi, hal ini 

bisa menyebabkan kerugian pada perusahaan dan mengakibatkan kredit 

macet. Analisis terhadap data kredit diperlukan dengan tujuan untuk 

meminimalisasi risiko nasabah yang terlambat membayar kredit. 

Kospin Jasa Syariah Semarang menyediakan pelayanan pembiayaan 

untuk pembelian barang atau kredit. Sebagai salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam dalam hal perkreditan, pemberian kredit sangatlah berisiko 

karenaa daria sekiana banyaka nasabaha yanga mengajukana aplikasia 

kredita adaa kemungkinana beberapaa pelanggana yanga bermasalaha 
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dalama pembayaran.a Dalama pemberiana kredita tersebut,a Kospina Jasaa 

Syariaha Semaranga bukana hanyaa sekedara memberikana pinjamana 

kepadaa seoranga debitur,a tetapia jugaa sekaligusa menjadia sumbera 

resikoa operasia bisnisa terbesar.a Dengana demikiana dalama 

pelaksanaannyaa Kospina Jasaa Syariaha Semaranga harusa 

memperhatikana asas-asasa perkreditana yanga sehat.a  

Untuka mengurangia risikoa tersebut,a jaminana pemberiana kredita 

dalama artia keyakinana atasa kemampuana dana kesanggupana debitura 

untuka melunasia hutangnyaa sesuaia dengana yanga diperjanjikana 

merupakana faktora yanga sangata pentinga yanga harusa diperhatikana 

oleha Kospina Jasaa Syariaha Semarang.a Selaina itua padaa saata prosesa 

pengevaluasiana permintaana kredit,a seoranga analisisa kredita harusa 

menelitia dana melakukana penilaiana melaluia suatua prosedura terhadapa 

kondisia calona debitura yanga diperkirakana dapata mempengaruhia 

kemampuannyaa dalama memenuhia kewajibana kepadaa Kospina Jasaa 

Syariaha Semarang.a Salaha satua tahapana dalama pengevaluasiana dana 

penilaiana tersebuta adalaha dengana melakukana pengklasifikasiana 

nasabaha berdasarkana kriteria-kriteriaa tertentua yanga telaha menjadia 

standara dia Kospina Jasaa Syariaha Semarang.a Salaha satua metodaa 

yanga dapata digunakana untuka melakukana pengklasifikasiana nasabaha 

tersebuta adalaha dengana melakukana analisisa dataa mining. 

Dataa mininga adalaha prosesa yanga menggunakana teknika 

statistik,a matematika,a kecerdasana buatan,a dana machinea learninga 
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untuka mengekstrasia dana mengidentifikasia informasia yanga bermanfaata 

dana pengetahuana yanga terkaita daria berbagaia databasea besar.a 

Penggunaana teknika dataa mininga diharapkana dapata memberikana 

pengetahuan-pengetahuana yanga sebelumnyaa tersembunyia dia dalama 

gudanga dataa sehinggaa menjadia informasia yanga berhargaa (Awat,a 

2015).a Beberapaa teknika dataa mininga yanga populera untuka klasifikasia 

diantaranyaa decisiona tree,a naivea bayes,a rulea induction,a neurala 

network,a nearesta neighbors,a dana supporta vectora machine.a 

Penelitiana inia akana melakukana klasifikasia nasabaha dengana 

menggunakana decisiona treea (pohona keputusan).a  

Pohona keputusana memilikia konsepa mengubaha dataa menjadia 

pohona keputusana dana aturan-aturana keputusan.a Prosesa dalama pohona 

keputusana pertamaa dataa diubaha menjadia kea bentuka tabel,a kemudiana 

daria bentuka tabela diubaha kembalia menjadia kebentuka pohona 

keputusana dana mengubaha pohona keputusana menjadia aturan.a 

Manfaata daria penggunaana pohona keputusana inia adalaha 

kemampuannyaa untuka depata mengetahuia dana mengambila keputusana 

yanga sangata kompleksa sekalipuna menjadia lebiha mudaha dana 

sederhanaa sehinggaa dalama pengambilana keputusana lebiha mudaha 

dalama permasalahana (Kusrini,a 2009).a Daria latara belakanga masalaha 

diatasa akana dibanguna tentanga penggunaana analisaa klasifikasia dataa 

nasabaha Kospina Jasaa Syariaha Semaranga dengana judula ”Klasifikasia 

Nasabaha Padaa Kospina Jasaa Syariaha Menggunakana Metodea 
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Decisiona Tree”. 

 

1.2. Rumusana dana Batasana Masalah 

Permasalahana yanga dirumuskana dalama penelitiana inia yaitua 

bagaimanaa merancanga aplikasia yanga dapata digunakana untuka 

melakukana klasifikasia nasabaha menggunakana algoritmaa decisiona 

tree,a apakaha nasabaha termasuka dalama klasifikasia nasabaha lancara 

ataua nasabaha macet. 

Adapuna pembatasana masalaha dalama penelitiana inia yaitu: 

1. Dataa yanga digunakana padaa penelitiana untuka pembentukana 

decisiona treea sebanyaka 150a dataa dimanaa 110a dataa akana 

dijadikana sebagaia dataa latiha dana sisanyaa 40a dataa akana 

dijadikana sebagaia dataa ujia yanga disimpana dalama formata xlsx. 

2. Algoritmaa yanga dia gunakana adalaha decisiona treea dengana 

klasifikasia nasabaha lancara ataua nasabaha macet. 

3. Bahasaa pemrogramana yanga digunakana adalaha Ra dengana 

menggunakana toolsa RStudio. 

 

1.3. Tujuana Dana Manfaata Penelitian 

Tujuana penelitiana inia adalaha membanguna aplikasia yanga 

dapata digunakana untuka melakukana klasifikasia nasabaha menggunakana 

algoritmaa decisiona tree,a apakaha nasabaha termasuka dalama klasifikasia 

nasabaha lancara ataua nasabaha macet. 
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Manfaata yanga diharapkana dapata diperoleha daria penelitiana inia 

adalaha sebagaia berikut: 

1. Bagia Pengguna 

a. Dapata mengklasifikasikana nasabaha kea dalama klasifikasia 

nasabaha lancara ataua maceta secaraa otomatisa berdasarkana 

dataa nasabaha yanga didapatkana padaa penelitiana ini.a a  

b. Mengetahuia tingkata akurasia algoritmaa decisiona treea dalama 

melakukana klasifikasia nasabaha lancara ataua macet. 

2. Bagia Akademik 

Sebagaia bahana referensia yanga dapata dipergunakana untuka 

perbandingana dana kerangkaa acuana untuka persoalana yanga 

sejenis,a sehinggaa dapata meningkatkana kualitasa pendidikan.a Sertaa 

dapata menjadia bahana acuana dana dorongana bagia akademika sertaa 

menjadia tolaka ukura keberhasilana dalama memberikana bekala ilmua 

kepadaa mahasiswaa sebeluma terjuna dalama persaingana tenagaa 

kerjaa yanga nyata. 

3. Bagia Penulis 

Menambaha wawasana pengetahuana dana pengalamana penulisa 

mengenaia pembuatana dataa mininga menggunakana metodea 

decisiona tree. 
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1.4. Sistematikaa Penulisan 

Untuka memudahkana pemahamana tentanga penelitiana ini,a makaa 

pembahasana akana dibagia dalama beberapaa baba sesuaia dengana pokoka 

permasalahannya,a yaitu: 

BABa Ia a  PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah, rumusan dan batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BABa II TINJAUANa PUSTAKA 

Berisi tentang informasi hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya dan menghubungkan dengan 

masalah yang sedang diteliti. 

BABa III METODEa PENELITIAN 

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan 

dalam klasifikasi nasabah pada Kospin Jasa Syariah 

menggunakan metode decision tree.a  

BABa IV HASILa PENELITIANa DANa PEMBAHASAN 

Berisia tentanga hasila pembahasana daria 

penelitiana klasifikasia nasabaha padaa Kospina Jasaa 

Syariaha menggunakana metodea decisiona tree. 

BABa V KESIMPULANa DANa SARAN 
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Padaa baba inia berisia tentanga kesimpulana dana 

sarana pembuatana klasifikasia nasabaha padaa Kospina 

Jasaa Syariaha menggunakana metodea decisiona tree.a  


	1.1. Latar Belakang Masalah
	1.2. Rumusana dana Batasana Masalah
	1.3. Tujuana Dana Manfaata Penelitian
	1.4. Sistematikaa Penulisan

